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FÖRORDNINGAR
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/1717
av den 14 november 2018
om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 vad gäller Europeiska bankmyndighetens säte
(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
efter att ha hört Europeiska centralbanken,
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och
av följande skäl:
(1)

I samband med Förenade kungarikets anmälan den 29 mars 2017 av dess avsikt att utträda ur unionen, enligt
artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), valde de övriga 27 medlemsstaterna, vid ett möte den
20 november 2017 i anslutning till rådets möte, Paris, Frankrike, till nytt säte för Europeiska tillsynsmyndigheten
(Europeiska bankmyndigheten) (nedan kallad myndigheten).

(2)

Med beaktande av den gemensamma rapporten av den 8 december 2017 från Europeiska unionens och Förenade
kungarikets regerings förhandlare om framstegen under den första etappen av förhandlingarna i enlighet med
artikel 50 i EU-fördraget om Förenade kungarikets utträde under ordnade former ur Europeiska unionen, särskilt
kapitlet om den ekonomiska uppgörelsen, och Förenade kungarikets åtagande att bidra till unionens allmänna
budget för budgetåren 2019 och 2020 som om landet hade stannat kvar i unionen och att bidra till sin andel av
finansieringen av utestående åtaganden per den 31 december 2020, ska kostnaderna för omlokalisering av
myndigheten, till följd av Förenade kungarikets beslut att utträda ur unionen, bäras av unionens alla skattebetalare
genom unionens allmänna budget. Förenade kungariket har erbjudit sig att diskutera med unionens byråer som är
belägna i London om hur de skulle kunna minska kostnaderna till följd av utträdet.

(3)

Med beaktande av artikel 50.3 i EU-fördraget bör myndigheten ha sitt nya säte från och med den 30 mars 2019.

(1)
(2)

EUT C 197, 8.6.2018, s. 72.
Europaparlamentets ståndpunkt av den 25 oktober 2018 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 9 november 2018.
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(4)

För att säkerställa att myndigheten fungerar som den ska vid sitt nya säte bör det ingås ett avtal om huvudkontor
mellan myndigheten och Frankrike, och ett fastighetsprojekt bör godkännas i enlighet med artikel 88 i
kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 (1), innan myndigheten inleder verksamheten vid det nya
sätet. De nya lokalerna bör vara färdigställda och ändamålsenliga för en permanent omlokalisering senast den
30 mars 2019. Avtalet om huvudkontor bör återspegla de franska myndigheternas ansvar för att säkra mest lämpliga
villkor så att myndigheten kan fungera korrekt i samband med dess omlokalisering.

(5)

Flytten av myndighetens säte påverkar inte på något sätt tjänsteförteckningen såsom den antagits av
Europaparlamentet och rådet och inte heller tillämpningen av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och övriga
anställda som arbetar inom myndigheten.

(6)

Omlokaliseringen av myndigheten bör inte få några konsekvenser när det gäller utförandet av de europeiska
tillsynsmyndigheternas specifika uppdrag eller upprätthållandet av deras separata rättsliga status. Omlokaliseringen
kan i tillämpliga fall, göra det möjligt att med unionens byråer dela sådana administrativa stödtjänster och
lokalförvaltningstjänster som inte har någon anknytning till kärnverksamheten.

(7)

Förbindelserna mellan unionens institutioner ska bygga på lojalt samarbete, och varje institution ska handla inom
ramen för de befogenheter som den har tilldelats genom EU-fördraget och fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt och i enlighet med de förfaranden, villkor och mål som anges där.

(8)

För att myndigheten ska få tillräckligt med tid på sig för omlokaliseringen, bör denna förordning träda i kraft så snart
som möjligt efter det att den antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

(9)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (2) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Artikel 7 i förordning (EU) nr 1093/2010 ska ersättas med följande:
”Artikel 7
Säte
Myndigheten ska ha sitt säte i Paris, Frankrike.
Lokaliseringen av myndighetens säte ska inte påverka hur myndigheten utför sina uppgifter och befogenheter, hur dess
styrningsstruktur organiseras, hur dess huvudsakliga organisation drivs eller hur dess verksamhet i huvudsak
finansieras, samtidigt som den ska göra det möjligt, i tillämpliga fall, att med unionens byråer dela sådana
administrativa stödtjänster och lokalförvaltningstjänster som inte har någon anknytning till kärnverksamheten. Senast
den 30 mars 2019 och därefter var tolfte månad ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om
hur de europeiska tillsynsmyndigheterna uppfyller detta krav.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Denna förordning ska tillämpas från och med den 30 mars 2019.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Strasbourg den 14 november 2018.

(1)
(2)

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

A. TAJANI

K. EDTSTADLER

Ordförande

Ordförande

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som
avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 328, 7.12.2013, s. 42).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk
tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens
beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

