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Poprawka 1

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO*

do wniosku Komisji

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

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w odniesieniu do siedziby Europejskiego 
Urzędu Nadzoru Bankowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym 
drukiem; symbol ▌sygnalizuje skreślenia.
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PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 13 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego1,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego2,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W związku z notyfikowaniem przez Zjednoczone Królestwo w dniu 29 marca 2017 r. 
swojego zamiaru wystąpienia z Unii, zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej 
(TUE), pozostałe 27 państw członkowskich, przy okazji posiedzenia Rady do Spraw 
Ogólnych (art. 50), wybrało Paryż (Francja) jako nową siedzibę Europejskiego 
Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, EUNB).

(1a) Koszty przeniesienia siedziby EUNB są wynikiem jednostronnej decyzji 
Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii. Niemniej jednak na podstawie 
wspólnego sprawozdania negocjatorów Unii Europejskiej i rządu Zjednoczonego 
Królestwa, uzgodnionego w dniu 8 grudnia 2017 r., oraz na podstawie zobowiązania 
Zjednoczonego Królestwa do wniesienia wkładu do budżetu ogólnego Unii na lata 
budżetowe 2019 i 2020, tak jak gdyby pozostawało ono w Unii, jak i do wniesienia 
wkładu w finansowanie zobowiązań pozostających do spłaty do dnia 31 grudnia 
2020 r., koszty te mają ponieść wszyscy podatnicy unijni poprzez budżet ogólny Unii. 
Zjednoczone Królestwo zaproponowało, że omówi z agencjami Unii mającymi 
siedzibę w Londynie sposoby obniżenia ich kosztów związanych z tym wystąpieniem.

(2) Uwzględniając art. 50 ust. 3 TUE, EUNB powinien objąć swoją nową siedzibę 
z dniem, w którym Traktaty przestają mieć zastosowanie do Zjednoczonego 
Królestwa, lub z dniem 30 marca 2019 r., w zależności od tego, która z tych dat jest 
wcześniejsza. 

(3) Aby zapewnić należyte funkcjonowanie EUNB w miejscu jego nowej siedziby, przed 
jej objęciem przez EUNB należy zawrzeć umowę w sprawie siedziby oraz zatwierdzić 
projekt budowlany zgodnie z art. 88 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 
1271/20133. Nowa lokalizacja powinna być gotowa i nadawać się do trwałego 
przeniesienia, zanim wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii stanie się 

1 […]
2 […]
3 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w 

sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których 
mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
966/2012 (Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42).
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skuteczne. Umowa w sprawie siedziby powinna odzwierciedlać odpowiedzialność 
władz francuskich za zapewnienie najbardziej odpowiednich warunków i 
najskuteczniejszego rozwiązania w odniesieniu do lokalizacji EUNB.

(3a) Przeniesienie siedziby EUNB nie podważa planu zatrudnienia przyjętego przez 
Parlament Europejski i Radę ani stosowania regulaminu pracowniczego do 
urzędników i innych pracowników EUNB.

(4) Aby zapewnić EUNB wystarczająco dużo czasu na przeniesienie siedziby, niniejsze 
rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym, uwzględniając uprawnienia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie współdecyzji.

(4a) Aby uznać, że lokalizacja agencji zdecentralizowanej może zostać określona w 
unijnym akcie ustawodawczym podlegającym zwykłej procedurze ustawodawczej, 
Parlament Europejski, Rada i Komisja zobowiązują się zakończyć do dnia 31 
grudnia 2018 r. przegląd wspólnego oświadczenia w sprawie agencji 
zdecentralizowanych. Lokalizację agencji unijnej należy wybrać w ramach 
przejrzystej procedury wzmacniającej odpowiedzialność demokratyczną oraz w 
drodze wspólnego określania i ważenia kryteriów wyboru.

(4b) Przeniesienie siedziby EUNB nie powinno mieć żadnych konsekwencji w 
odniesieniu do wykonywania odrębnego mandatu ani utrzymania odrębnego statusu 
prawnego europejskich organów nadzoru. Przeniesienie mogłoby umożliwić, w 
stosownych przypadkach, podział pomiędzy agencje unijne tych usług wsparcia 
administracyjnego i usług zarządzania infrastrukturą, które nie są związane z 
podstawową działalnością. W celu zwiększenia wydajności tych agencji, dokonując 
przeglądu wspólnego oświadczenia w sprawie agencji zdecentralizowanych, 
Parlament Europejski, Rada i Komisja powinny opierać się również na zaleceniach 
międzyinstytucjonalnej grupy roboczej ds. zasobów agencji zdecentralizowanych.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1093/20101.

(5a) Artykuł 13 ust. 2 TUE wymaga, aby podstawą stosunków między instytucjami Unii 
była lojalna współpraca, przy czym każda z nich działa w granicach uprawnień 
przyznanych jej na mocy Traktatów, zgodnie z procedurami, na warunkach i w 
celach w nich określonych. Parlament Europejski ma być w pełni informowany i 
angażowany na wszystkich etapach zwykłej procedury ustawodawczej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 7

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 
listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru 
(Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz 
uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).
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Siedziba
Siedziba Urzędu mieści się w Paryżu (Francja).

Urząd, Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejski Urząd Nadzoru 
(Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) samodzielnie 
wykonują swoje uprawnienia i zadania, organizują swoją strukturę zarządzania, 
zarządzają swoim podstawowym funkcjonowaniem i zapewniają główne źródła 
finansowania swojej działalności, gdyż wszystkie te podmioty różnią się pod 
względem swoich kompetencji, niezależnie od lokalizacji, a w stosownych 
przypadkach umożliwiają one również wspólne świadczenie takich usług 
wsparcia administracyjnego i usług zarządzania infrastrukturą dla agencji 
unijnych, które są niezwiązane z ich podstawową działalnością. Do dnia ... 
[termin stosowania niniejszego rozporządzenia], a następnie co 12 miesięcy, 
Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie 
spełniania przez te organy wspomnianego wymogu.”

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia, w którym Traktaty przestają mieć zastosowanie 
do Zjednoczonego Królestwa, lub od dnia 30 marca 2019 r., w zależności od tego, która 
z tych dat jest wcześniejsza. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady
Przewodniczący Przewodniczący 


