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Módosítás 1

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI*

a Bizottság javaslatához

---------------------------------------------------------

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az 1093/2010/EU rendeletnek az Európai Bankhatóság székhelye tekintetében történő 
módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

* Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig 
a ▌jel mutatja.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen 13. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére1,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére2,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 
50. cikkének megfelelően bejelentette, hogy ki kíván lépni az Unióból, így a 27 másik 
tagállam az Általános Ügyek Tanácsának (50. cikk) ülésén az Európai Felügyeleti 
Hatóság (Európai Bankhatóság) (EBH) új székhelyeként Párizst (Franciaország) 
választotta.

(1a) Az EBH székhelyének áthelyezésével járó költségek az Egyesült Királyságnak az 
Unióból való kilépésre irányuló egyoldalú döntéséből erednek. Azonban az Európai 
Unió, valamint az Egyesült Királyság kormányának főtárgyalói által 2017. december 
8-án elfogadott közös jelentés alapján, valamint tekintettel arra, hogy az Egyesült 
Királyság kötelezettséget vállalt arra, hogy a 2019-es és 2020-as költségvetési évben 
ugyanúgy hozzájárul az Unió általános költségvetéséhez, mintha továbbra is a tagja 
maradna, valamint hogy a 2020. december 31-éig fennmaradó kötelezettségvállalások 
finanszírozásának ráeső részéhez is hozzájárul, e költségeket az Unió költségvetésén 
keresztül az Unió valamennyi adófizetője állja. Az Egyesült Királyság felajánlotta, 
hogy az Unió londoni székhelyű ügynökségeivel megvitatja a kilépéssel járó költségek 
csökkentésének módjait.

(2) Tekintettel az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdésére, az EBH számára új székhelyet kell 
biztosítani attól az időponttól számítva, amikor a Szerződések már nem alkalmazandók 
az Egyesült Királyságra, vagy 2019. március 30-ától, attól függően, hogy melyik 
következik be korábban. 

(3) Annak érdekében, hogy új helyén biztosítsa az EBH megfelelő működését, az EBH új 
székhelyének létrehozása előtt székhely-megállapodást kell kötni, valamint a Bizottság 
1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének3 88. cikkével összhangban álló 
ingatlanprojektet kell elfogadni. Hangsúlyozza, hogy az ingatlanoknak kész kell 

1 […]
2 […]
3 A Bizottság 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. szeptember 30.) 

a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében 
említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról (HL L 328., 2013.12.7., 42. 
o.).



PE624.183/ 3

HU

lenniük és alkalmasnak kell lenniük az állandó áthelyezésre az Egyesült Királyság 
Európai Unióból való kilépése hatályba lépésének időpontjára. A székhely-
megállapodásnak tükröznie kell a francia hatóságok felelősségét azzal kapcsolatban, 
hogy az EBH székhelye vonatkozásában a legmegfelelőbb feltételeket és a 
leghatékonyabb megoldást kell biztosítaniuk.

(3a) Az EBH székhelyének áthelyezése semmilyen módon nem kérdőjelezi meg az Európai 
Parlament és a Tanács által elfogadott létszámtervet, sem az ott dolgozó tisztviselőkre 
és egyéb alkalmazottakra vonatkozó személyzeti szabályzat alkalmazását.

(4) Annak érdekében, hogy az EBH számára elegendő idő álljon rendelkezésre az 
áthelyezéshez, e rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie, figyelembe véve 
ugyanakkor az Európai Parlament és a Tanács együttdöntési jogkörét.

(4a) Annak elismerése érdekében, hogy a decentralizált ügynökségek székhelyét csak 
rendes jogalkotási eljárás hatálya alá tartozó uniós jogalkotási aktusban lehet 
meghatározni, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2018. december 31-ig 
köteles elfogadni a decentralizált ügynökségekről szóló közös nyilatkozat módosítását. 
Az uniós ügynökségek székhelyét átlátható eljárás keretében kell kiválasztani, ami 
erősíti a demokratikus elszámoltathatóságot, és a kiválasztási kritériumokat közösen 
kell meghatározni és súlyozni.

(4b) Az EBH áthelyezése nem járhat semmilyen következménnyel az európai felügyeleti 
hatóságok egyedi megbízatásainak végrehajtására vagy különálló jogi státuszuk 
fenntartására. Az áthelyezés adott esetben azonban lehetővé teheti az uniós 
ügynökségek fő tevékenységéhez nem kapcsolódó adminisztratív támogató 
szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások egymás közötti megosztását. Ezen 
ügynökségek hatékonyságának biztosítása érdekében az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság a decentralizált ügynökségekről szóló közös nyilatkozat 
felülvizsgálata során figyelembe veszi a decentralizált ügynökségek erőforrásaival 
foglalkozó intézményközi munkacsoport ajánlásait is.

(5) Az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet1 ezért ennek megfelelően 
módosítani kell.

(5a) Az EUSZ 13. cikkének (2) bekezdése az uniós intézmények közötti kapcsolatok 
tekintetében előírja a jóhiszemű és kölcsönös együttműködést, a Szerződésekben rájuk 
ruházott hatáskörök korlátain belül, az ott meghatározott eljárások, feltételek és célok 
szerint. Az Európai Parlamentet a rendes jogalkotási eljárás valamennyi lépése során 
teljes mértékben tájékoztatni kell és be kell vonni.

1 Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az 
európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK 
határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).
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ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1093/2010/EU rendelet 7. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„7. cikk
Székhely

A Hatóság székhelye Párizs, Franciaország.

Az EBH, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) és 
az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) külön gyakorolja hatásköreit, 
végzi feladatait, szervezi meg irányítási struktúráját, működteti szervezetét és 
biztosítja tevékenységeinek fő finanszírozását, amelyek mind eltérőek 
illetékességi körükön belül és függetlenek elhelyezkedésüktől, adott esetben 
azonban megengedve a fő tevékenységükhöz nem kapcsolódó adminisztratív 
támogató szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások egymás közötti 
megosztását. A Bizottság legkésőbb ... [e rendelet hatálybalépésének időpontja], 
és azt követően 12 havonta jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak arról, hogy e hatóságok megfelelnek-e ezeknek a 
követelményeknek.”

2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet attól a naptól kell alkalmazni, amikor a Szerződések nem alkalmazandók az 
Egyesült Királyságra, vagy 2019. március 30-ától, attól függően, hogy melyik következik be 
korábban. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ...,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről
az elnök az elnök 
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