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EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 13. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke1,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora2,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1) S obzirom na obavijest Ujedinjene Kraljevine od 29. ožujka 2017. o namjeri izlaska iz 

Unije u skladu s člankom 50. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), ostalih 27 država 

članica na marginama sastanka Vijeća za opće poslove („članak 50.”) odabralo je 

Pariz (Francuska) za novo sjedište europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog 

tijela za bankarstvo, EBA).

(1.a) Troškovi premještanja sjedišta EBA-e posljedica su jednostrane odluke Ujedinjene 

Kraljevine da napusti Uniju. Međutim, na temelju zajedničkog izvješća oko kojeg su 

pregovarači Europske unije i vlada Ujedinjene Kraljevine postigli dogovor 8. 

prosinca 2017. i prihvaćanja obveze Ujedinjene Kraljevine da će sudjelovati u 

godišnjim proračunima Unije za financijske godine 2019. i 2020. kao da je država 

članica Unije i da će svojim udjelom doprinijeti financiranju obveza nastalih prije 

31. prosinca 2020., te će troškove snositi svi porezni obveznici Unije kroz opći 

proračun Unije. Ujedinjena Kraljevina ponudila je da će s agencijama Unije koje su 

smještene u Londonu raspraviti o mogućnostima smanjenja troškova njihova 

povlačenja.

1 […]
2 […]
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(2) Uzimajući u obzir članak 50. stavak 3. UEU-a, EBA bi trebala zauzeti novo sjedište 

od dana na koji se Ugovori prestaju primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu ili od 30. 

ožujka 2019., ovisno o tome što nastupi ranije. 

(3) Kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje EBA-e na novom mjestu, sporazum o 

sjedištu trebalo bi sklopiti, a građevinski projekt u skladu s člankom 88. Delegirane 

uredbe Komisije (EU) br. 1271/20131 odobriti prije nego što EBA zauzme novo 

sjedište. Nove prostorije trebaju biti organizirane i spremne za trajno preseljenje do 

trenutka kada povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije stupi na snagu. Sporazum o 

sjedištu trebao bi biti u skladu s odgovornošću francuskih tijela vlasti u pogledu 

pružanja najprikladnijih uvjeta i najučinkovitijega rješenja za lokaciju EBA-e.

(3.a) Premještanjem sjedišta EBA-e ne dovodi se u pitanje plan radnih mjesta koji su 

donijeli Europski parlament i Vijeće, kao ni primjena Pravilnika o osoblju na 

dužnosnike ili ostale djelatnike koji rade u EBA-i.

(4) Kako bi se EBA-i omogućilo dovoljno vremena za premještanje, ova bi Uredba trebala 

hitno stupiti na snagu, uzimajući pritom u obzir ovlasti suodlučivanja Europskog 

parlamenta i Vijeća.

(4.a) Kako bi se potvrdilo da je lokaciju sjedišta decentralizirane agencije moguće utvrditi 

u zakonodavnom aktu Unije koji je podložan redovnom zakonodavnom postupku, 

Europski parlament, Vijeće i Komisija odlučni su da do 31. prosinca 2018. sklope 

revidiranu Zajedničku izjavu o decentraliziranim agencijama. Lokacije sjedišta 

agencija Unije trebale bi se odabirati transparentnim postupkom kojim se jača 

demokratska odgovornost te uz zajedničko definiranje i ponderiranje kriterija 

odabira.

(4.b) Premještanje EBA-e ne bi trebalo uopće utjecati na izvršavanje njezina specifičnog 

mandata ili zadržavanje zasebnog pravnog statusa europskih nadzornih tijela. 

Preseljenje može, kad je to primjenjivo, omogućiti dijeljenje usluga administrativne 

podrške i usluga upravljanja objektima među agencijama Unije koje nisu povezane 

s njihovim glavnim aktivnostima. Kako bi se osvrnuli na pitanje učinkovitosti tih 

1 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1271/2013 оd 30. rujna 2013. o Okvirnoj 
financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 
Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 7.12.2013., str. 42.).
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agencija, Europski parlament, Vijeće i Komisija trebali bi, pri reviziji Zajedničke 

izjave o decentraliziranim agencijama, također uvažiti preporuke međuinstitucijske 

radne skupine za resurse decentraliziranih agencija.

(5) Uredbu (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća1 trebalo bi stoga shodno 

tome izmijeniti.

(5.a) U članku 13. stavku 2. UEU-a zahtijeva se da odnosi među institucijama Unije budu 

obilježeni međusobnom lojalnom suradnjom, pri čemu svaka od njih djeluje u 

granicama ovlasti koje su joj dodijeljene u Ugovorima i u skladu s njima određenim 

postupcima, uvjetima i ciljevima. Europski parlament treba biti u potpunosti 

obaviješten i uključen u sve faze redovnog zakonodavnog postupka,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 7. Uredbe (EU) br. 1093/2010 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Sjedište

Sjedište Tijela je u Parizu (Francuska).

Tijelo, Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko 

osiguranje i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala 

odvojeno izvršavaju svoje ovlasti i zadaće, organiziraju svoju upravljačku 

strukturu, upravljaju glavnim organizacijskim aspektima i jamče glavno 

financiranje svojih aktivnosti koje pokrivaju različita područja nadležnosti, 

neovisno o svojoj lokaciji, ali, kad je to primjenjivo, dozvoljeno je dijeljenje 

usluga administrativne podrške i usluga upravljanja objektima među 

agencijama Unije koje nisu povezane s njihovim glavnim aktivnostima. 

Najkasnije do ... [datum primjene ove Uredbe] te svakih 12 mjeseci nakon toga 

Komisija izvješćuje Europski parlament i Vijeće o usklađenosti tih tijela s 

1 Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o 
osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), 
kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 
2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).
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navedenim zahtjevom.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova se Uredba primjenjuje od datuma na koji se Ugovori prestaju primjenjivati na Ujedinjenu 

Kraljevinu ili od 30. ožujka 2019., ovisno o tome što nastupi ranije. 

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u

Za Europski parlament Za Vijeće
Predsjednik Predsjednik 
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