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Pakeitimas 1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI*

Komisijos pasiūlymas

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

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 nuostatos dėl Europos 
bankininkystės institucijos būstinės vietos

(Tekstas svarbus EEE)

* Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas 
tekstas nurodomas simboliu ▌.
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EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 13 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę1,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę2,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1) 2017 m. kovo 29 d. Jungtinei Karalystei pagal Europos Sąjungos sutarties (ES 

Sutartis) 50 straipsnį pranešus apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos, kitos 27 

valstybės narės Bendrųjų reikalų tarybos posėdžio (50 straipsnis) metu naujai Europos 

priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos, EBI) būstinei pasirinko 

Paryžių, Prancūziją;

(1a) EBI būstinės perkėlimo išlaidos susidaro dėl vienašališko Jungtinės Karalystės 

sprendimo išstoti iš Sąjungos. Vis dėlto, remiantis bendra Europos Sąjungos ir 

Jungtinės Karalystės vyriausybės derybininkų ataskaita, dėl kurios susitarta 2017 m. 

gruodžio 8 d., ir Jungtinės Karalystės įsipareigojimu prisidėti prie Europos 

Sąjungos 2019 m. ir 2020 m. biudžeto, lyg JK dar būtų Sąjungos narė, taip pat 

prisidėti skiriant savo įsipareigojimų, neįvykdytų iki 2020 m. gruodžio 31 d., 

finansavimo dalį, minėtas išlaidas iš Sąjungos biudžeto turi padengti visi Sąjungos 

mokesčių mokėtojai. Jungtinė Karalystė pasiūlė aptarti su Londone įsikūrusiomis 

Sąjungos agentūromis, kaip jos galėtų sumažinti savo išlaidas, susijusias su 

išstojimu;

1 […]
2 […]
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(2) atsižvelgiant į ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį, EBI į naująją būstinę turėtų persikelti 

nuo ankstesniosios iš šių datų: dienos, kurią Sutartys nustoja galioti Jungtinei 

Karalystei, arba 2019 m. kovo 30 d.; 

(3) siekiant užtikrinti tinkamą EBI veikimą naujoje vietoje, susitarimas dėl būstinės turėtų 

būti sudarytas ir pastato projektas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 

Nr. 1271/20131 88 straipsnį turėtų būti patvirtintas prieš EBI persikeliant į naująją 

būstinę. Naujos patalpos turėtų būti paruoštos ir parengtos galutiniam perkėlimui 

iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos. Susitarimas dėl 

būstinės turėtų atspindėti Prancūzijos valdžios institucijų atsakomybę sudaryti 

tinkamiausias sąlygas ir rasti veiksmingiausią sprendimą EBI įsikūrimo vietos 

klausimu;

(3a) perkeliant EBI būstinę nekyla klausimų nei dėl etatų plano, kurį patvirtino Europos 

Parlamentas ir Taryba, nei dėl Tarnybos nuostatų taikymo pareigūnams ar kitiems 

tarnautojams, dirbantiems EBI;

(4) kad EBI turėtų pakankamai laiko persikelti, šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos 

tvarka, kartu atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos bendro sprendimo 

galias;

(4a) siekdami pripažinti, kad decentralizuotos agentūros būstinės vietą galima nurodyti 

Sąjungos teisės akte, kuriam taikoma įprasta teisėkūros procedūra, Europos 

Parlamentas, Taryba ir Komisija yra įsipareigoję iki 2018 m. gruodžio 31 d. užbaigti 

bendro pareiškimo dėl decentralizuotų agentūrų peržiūrą. Sąjungos agentūros 

būstinės vieta turėtų būti pasirinkta taikant skaidrią procedūrą, kurią vykdant 

stiprinama demokratinė atskaitomybė, ir bendrai nustatant atrankos kriterijus bei jų 

lyginamąjį svorį;

(4b) EBI perkėlimas neturi daryti jokio poveikio jos, kaip Europos priežiūros institucijos, 

atskirų įgaliojimų vykdymui ar teisinio statuso išlaikymui. Po perkėlimo, jei gali būti 

suderinama, Sąjungos agentūros gali bendrai naudotis administracinės paramos 

1 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013 dėl 
finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (OL L 328, 
2013 12 7 p. 42).
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paslaugomis ir patalpų valdymo paslaugomis, kurios nėra susijusios su jų 

pagrindine veikla. Siekdami išspręsti tų agentūrų efektyvumo klausimą Europos 

Parlamentas, Taryba ir Komisija, persvarstydami bendrą pareiškimą dėl 

decentralizuotų agentūrų, taip pat turėtų atsižvelgti į Tarpinstitucinės darbo grupės 

decentralizuotų agentūrų išteklių klausimais rekomendacijas;

(5) todėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/20101 turėtų būti 

atitinkamai iš dalies pakeistas.

(5a) ES sutarties 13 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad Sąjungos institucijos palaiko 

santykius lojalaus tarpusavio bendradarbiavimo pagrindu ir kad kiekviena iš jų 

veikia neviršydama Sutartyse jai suteiktų įgaliojimų ir laikydamasi jose nustatytų 

procedūrų, sąlygų bei tikslų. Europos Parlamentas turi būti visapusiškai 

informuojamas ir įtraukiamas visais įprastos teisėkūros procedūros etapais.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

Būstinė

Institucijos būstinė yra Paryžiuje, Prancūzijoje.

Institucija, Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių 

pensijų institucija) ir Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių 

popierių ir rinkų institucija) atskirai vykdo savo įgaliojimus ir užduotis, atskirai 

organizuoja savo valdymo struktūrą, atskirai užtikrina savo pagrindinės veiklos 

organizavimą ir pagrindinį savo veiklos, kurios kompetencijos sritys yra 

skirtingos, finansavimą nepriklausomai nuo jų būstinių vietos, tačiau, jei tinka, 

Sąjungos agentūroms leidžiama bendrai naudotis administracinės paramos 

paslaugomis ir patalpų administravimo paslaugomis, kurios nėra susijusios su 

1 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos 
bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir 
panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).



PE624.183/ 5

LT

jų pagrindine veikla. Ne vėliau kaip ... [šio reglamento įsigaliojimo diena] ir po 

to kas 12 mėnesių Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai teikia ataskaitą dėl 

to, kaip tos institucijos laikosi šio reikalavimo.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas taikomas nuo ankstesniosios iš šių datų: dienos, kurią Sutartys nustoja galioti 

Jungtinei Karalystei, arba 2019 m. kovo 30 d. 

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas


