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EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 

114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 13 artiklan 

2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 

kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon1,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon2,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitettua 29 päivänä maaliskuuta 2017 

aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 

50 artiklan nojalla jäljellä olevat 27 jäsenvaltiota valitsivat yleisten asioiden neuvoston 

(50 artikla) yhteydessä Pariisin, Ranska, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan 

pankkiviranomainen) (EPV) uudeksi kotipaikaksi.

(1 a) EPV:n kotipaikan uudelleensijoittamiseen liittyvät kustannukset johtuvat 

Yhdistyneen kuningaskunnan yksipuolisesta päätöksestä erota unionista. Tästä 

huolimatta ne lankeavat kaikkien unionin veronmaksajien maksettaviksi unionin 

yleisen talousarvion kautta Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan 

hallituksen neuvottelijoiden 8 päivänä joulukuuta 2017 hyväksymän yhteisen 

raportin perusteella sekä sen perusteella, että Yhdistynyt kuningaskunta on 

sitoutunut maksamaan osuutensa unionin yleiseen talousarvioon 

varainhoitovuosina 2019 ja 2020 ikään kuin se jäisi unioniin sekä osuutensa 

31 päivänä joulukuuta 2020 maksattamatta olevista sitoumuksista. Yhdistynyt 

1 […]
2 […]
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kuningaskunta on tarjoutunut keskustelemaan Lontoossa sijaitsevien unionin 

virastojen kanssa siitä, miten ne voisivat vähentää erosta aiheutuvia 

kustannuksiaan.

(2) Kun otetaan huomioon SEU:n 50 artiklan 3 kohta, EPV:n olisi otettava käyttöön uusi 

kotipaikkansa siitä päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta 

Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, tai 30 päivästä maaliskuuta 2019 sen mukaan, 

kumpi ajankohta on aikaisempi.

(3) Jotta varmistetaan EPV:n asianmukainen toiminta sen uudessa sijaintipaikassa, olisi 

tehtävä toimipaikkaa koskeva sopimus ja hyväksyttävä rakennushanke komission 

delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/20131 88 artiklan mukaisesti ennen kuin EPV 

aloittaa uudessa kotipaikassaan. Uusien toimitilojen olisi oltava valmiit ja pysyvään 

uudelleensijoittamiseen soveltuvat siihen mennessä, kun Yhdistyneen 

kuningaskunnan ero Euroopan unionista tulee voimaan. Toimipaikkaa koskevassa 

sopimuksessa olisi otettava huomioon, että Ranskan viranomaiset ovat velvollisia 

tarjoamaan EPV:n sijainnin kannalta sopivimmat olosuhteet ja tehokkaimman 

ratkaisun.

(3 a) EPV:n kotipaikan siirtämisellä ei ole vaikutusta sen henkilöstötaulukkoon, 

sellaisena kuin parlamentti ja neuvosto ovat sen hyväksyneet, eikä 

henkilöstösääntöjen soveltamiseen EPV:n palveluksessa oleviin virkamiehiin tai 

muihin toimihenkilöihin.

(4) Jotta EPV:llä olisi riittävästi aikaa uudelleensijoittumiseen, tämän asetuksen olisi 

tultava voimaan kiireellisesti mutta siten, että samalla otetaan huomioon 

parlamentin ja neuvoston yhteispäätösvaltuudet.

(4 a) Osoittaakseen, että erillisviraston sijainti on mahdollista vahvistaa tavallisessa 

lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävässä unionin säädöksessä, Euroopan 

parlamentti, neuvosto ja komissio ovat sitoutuneet laatimaan tarkistetun 

erillisvirastoja koskevan yhteisen julkilausuman 31 päivään joulukuuta 2018 

1 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1271/2013, annettu 30 päivänä syyskuuta 2013, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 
artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EUVL 
L 328, 7.12.2013, s. 42).
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mennessä. Unionin viraston sijaintipaikka olisi valittava avoimessa menettelyssä, 

millä vahvistetaan demokraattista vastuuvelvollisuutta, ja valintakriteerien sisältö ja 

painotus olisi määriteltävä yhdessä.

(4 b) EPV:n uudelleensijoittamisella ei saisi olla seurauksia Euroopan 

valvontaviranomaisten erillisten toimeksiantojen hoitamisen tai niiden itsenäisen 

oikeudellisen aseman säilyttämisen kannalta. Uudelleensijoittaminen voi 

tapauskohtaisesti mahdollistaa unionin virastojen yhteiset hallinnolliset tukipalvelut 

ja tilapalvelut, jotka eivät liity virastojen ydintoimintoihin. Kyseisten virastojen 

toiminnan tehostamiseksi parlamentin, neuvoston ja komission olisi erillisvirastoja 

koskevan yhteisen julkilausuman tarkistamisen yhteydessä myös otettava huomioon 

erillisvirastojen resursseja käsittelevän toimielinten välisen työryhmän esittämät 

suositukset.

(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1093/20101 olisi sen vuoksi 

muutettava.

(5 a) SEU:n 13 artiklan 2 kohta edellyttää unionin toimielinten välisten suhteiden 

perustuvan vilpittömään yhteistyöhön, ja kukin toimielin toimii sille 

perussopimuksissa annetun toimivallan rajoissa sekä niissä määrättyjen 

menettelyjen, edellytysten ja tavoitteiden mukaisesti. Euroopan parlamentille on 

annettava kaikki tiedot ja sen on osallistuttava täysin tavallisen 

lainsäätämisjärjestyksen kaikkiin vaiheisiin,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1093/2010 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

Kotipaikka

Pankkiviranomaisen kotipaikka on Pariisi, Ranska.

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä 
marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) 
perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 
2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).
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Euroopan pankkiviranomainen, Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan 

vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomainen 

(Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) käyttävät valtuuksiaan ja 

hoitavat tehtäviään, järjestävät hallintorakenteensa, huolehtivat keskeisestä 

organisaatiostaan ja varmistavat eri vastuualueille sijoittuvien toimintojensa 

rahoittamisen viranomaisen sijaintipaikasta riippumatta toisistaan erillisinä 

toimijoina mutta kuitenkin niin, että mahdollistetaan tapauskohtaisesti unionin 

virastojen yhteiset hallinnolliset tukipalvelut ja tilapalvelut, jotka eivät liity 

näiden viranomaisten ydintoimintoihin. Komissio antaa viimeistään ... päivänä 

...kuuta ...[tämän asetuksen soveltamispäivä] ja sen jälkeen 12 kuukauden 

välein Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen siitä, miten kyseiset 

viranomaiset ovat noudattaneet tätä vaatimusta.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 

lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan siitä päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta 

Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, tai 30 päivästä maaliskuuta 2019 sen mukaan, kumpi 

ajankohta on aikaisempi.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa 

jäsenvaltioissa.

Tehty 

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja 


