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_____________________________________________________________

Pozmeňujúci návrh 1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU*

k návrhu Komisie

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

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, pokiaľ ide o sídlo Európskeho orgánu pre 
bankovníctvo

(Text s významom pre EHP)

* Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; 
vypustenia sa označujú symbolom ▌.
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EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 13 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky1,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru2,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1) Vzhľadom na to, že Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 v súlade s článkom 50 

Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ)oznámilo svoj úmysel opustiť Úniu, 

zvyšných 27 členských štátov vybralo popri zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti 

(„článok 50“) ako nové sídlo európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre 

bankovníctvo) (EBA) Paríž vo Francúzsku.

(1a) Náklady na presídlenie EBA vznikajú v dôsledku jednostranného rozhodnutia 

Spojeného kráľovstva opustiť Úniu. Napriek tomu však na základe spoločnej správy 

vyjednávačov Európskej únie a vlády Spojeného kráľovstva schválenej 8. decembra 

2017 a na základe záväzku Spojeného kráľovstva, že bude prispievať do 

všeobecného rozpočtu Európskej únie na finančné roky 2019 a 2020, akoby ostávalo 

v Únii, a prispeje svojím dielom na financovanie záväzkov zostávajúcich k 31. 

decembru 2020, budú tieto náklady znášať všetci daňovníci v Únii prostredníctvom 

všeobecného rozpočtu Únie. Spojené kráľovstvo navrhlo, že bude s agentúrami 

Únie, ktoré majú sídlo v Londýne, diskutovať o tom, ako by si mohli znížiť náklady 

na presídlenie.

(2) So zreteľom na článok 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ by EBA mal začať pôsobiť v novom 

sídle odo dňa, keď sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať zmluvy, alebo od 

30. marca 2019, podľa toho, čo nastane skôr. 

1 […]
2 […]
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(3) Predtým, ako sa EBA presťahuje do nového sídla, mala by sa v záujme zabezpečenia 

riadneho fungovania tohto orgánu na jeho novom mieste uzatvoriť dohoda o sídle a 

mal by sa schváliť stavebný projekt v súlade s článkom 88 delegovaného nariadenia 

Komisie (EÚ) č. 1271/20131. Nové priestory by  mali byť pripravené na trvalé 

umiestnenie a funkčné v čase, keď vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie 

nadobudne účinnosť. Dohoda o sídle by mala odrážať zodpovednosť francúzskych 

orgánov zabezpečiť najvhodnejšie podmienky a najefektívnejšie riešenie pre sídlo 

EBA.

(3a) Premiestnenie sídla EBA nijako nespochybňuje plán stavu zamestnancov prijatý 

Európskym parlamentom a Radou, ani uplatňovanie služobného poriadku na  

úradníkov a ostatných zamestnancov, ktorí v EBA pracujú.

(4) Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť čím skôr, aby mal EBA dostatočný čas 

na presídlenie, pričom je potrebné zohľadniť spolurozhodovacie právomoci 

Európskeho parlamentu a Rady.

(4a) S cieľom potvrdiť, že sídlo decentralizovanej agentúry je možné určiť v 

legislatívnom akte Únie, na ktorý sa vzťahuje riadny legislatívny postup, sú 

Európsky parlament, Rada a Komisia odhodlaní ukončiť revíziu spoločného 

vyhlásenia o decentralizovaných agentúrach do 31. decembra 2018. Sídlo agentúry 

Únie by malo byť vybraté transparentným postupom, ktorý posilňuje demokratickú 

zodpovednosť, a na základe spoločného definovania a posudzovania výberových 

kritérií.

(4b) Premiestnenie EBA by nemalo mať žiadne dôsledky, pokiaľ ide o vykonávanie 

jedinečného mandátu alebo zachovanie oddeleného právneho štatútu európskych 

orgánov dohľadu. Premiestnenie by mohlo, ak je to vhodné, umožniť zdieľanie 

administratívnych podporných služieb a služieb správy zariadení, ktoré nie sú 

spojené s hlavnou činnosťou, medzi agentúrami Únie. S cieľom riešiť otázku 

efektívnosti týchto agentúr by Európsky parlament, Rada a Komisia mali pri revízii 

1 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom 
nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 328, 
7.12.2013, s. 42).
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spoločného vyhlásenia o decentralizovaných agentúrach vychádzať aj z odporúčaní 

medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre zdroje decentralizovaných agentúr.

(5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/20101 by sa preto malo 

zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5a) V článku 13 ods. 2 Zmluvy o EÚ sa vyžaduje, aby sa vzťahy medzi inštitúciami Únie 

uskutočňovali na základe vzájomnej lojálnej spolupráce, pričom každá z nich koná v 

medziach právomocí, ktoré sú jej zverené zmluvami, a v súlade s postupmi, 

podmienkami a cieľmi v nich stanovenými. Európsky parlament má byť plne 

informovaný a zapojený do všetkých krokov v rámci riadneho legislatívneho 

postupu,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 7 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Sídlo

Orgán pre bankovníctvo má sídlo v Paríži vo Francúzsku.

Orgán pre bankovníctvo, európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre 

poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a európsky orgán dohľadu 

(Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) samostatne vykonávajú svoje právomoci a 

úlohy, organizujú svoje štruktúry riadenia, prevádzkujú vlastné hlavné organizácie a 

zabezpečujú hlavné financovanie svojich činností, ktoré sa líšia vo ich oblasti 

pôsobnosti, bez ohľadu na miesto, kde sídlia, pričom, ak je to vhodné, umožňujú 

spoločné využívanie administratívnych podporných služieb a služieb správy zariadení, 

ktoré nesúvisia s hlavnými činnosťami, medzi agentúrami Únie. Do ... [dátum začatia 

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, 
ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) 
a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 
2009/78/ES, (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).
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uplatňovania tohto nariadenia] a potom každých 12 mesiacov Komisia informuje 

Európsky parlament a Radu o plnení tejto požiadavky  týmito orgánmi.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej 

únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje odo dňa, keď sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať 

zmluvy, alebo od 30. marca 2019, podľa toho, čo nastane skôr. 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 

štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu
predseda predseda 


