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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2018/1717

Nr. 90/275

2019/EES/90/10

frá 14. nóvember 2018
um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1093/2010 að því er varðar aðsetur Evrópsku
bankaeftirlitsstofnunarinnar (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 114. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

að höfðu samráði við Seðlabanka Evrópu,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (1),

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Í tengslum við tilkynningu Bretlands frá 29. mars 2017 um þá fyrirætlun sína að segja sig úr Sambandinu skv. 50. gr.
sáttmálans um Evrópusambandið völdu hin 27 aðildarríkin, á fundi í tengslum við fund ráðsins 20. nóvember 2017,
París í Frakklandi sem nýtt aðsetur evrópsku eftirlitsstofnunarinnar (Evrópska bankaeftirlitsstofnunin) („stofnunin“).

2)

Með hliðsjón af „Sameiginlegri skýrslu samningamanna Evrópusambandsins og ríkisstjórnar Bretlands um framvindu
1. áfanga samningaviðræðna skv. 50. gr. sáttmála Evrópusambandsins um skipulega útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu“ frá 8. desember 2017, einkum kafla hennar um fjárhagslegt uppgjör, ásamt skuldbindingu Bretlands um að
leggja sinn skerf til almennra fjárlaga Sambandsins fyrir fjárhagsárin 2019 og 2020 eins og það væri áfram í
Sambandinu og leggja sitt af mörkum til að fjármagna skuldbindingar sem verða útistandandi hinn 31. desember 2020,
munu allir skattgreiðendur í Sambandinu bera kostnaðinn af flutningi aðseturs stofnunarinnar, sem leiðir af ákvörðun
Bretlands um að ganga úr Sambandinu, í gegnum almenn fjárlög Sambandsins. Bretland hefur boðist til að ræða við þær
stofnanir Sambandsins sem eru í London um hvernig þær geti dregið úr kostnaði við útgönguna.

3)

Með hliðsjón af 3. mgr. 50. gr. sáttmálans um Evrópusambandið ætti stofnunin að fá nýtt aðsetur frá og með 30. mars 2019.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 291, 16.11.2018, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 260/2019
frá 25. október 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB C 197, 8.6.2018, bls. 72.
(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 25. október 2018 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 9. nóvember 2018.
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4)

Til að tryggja eðlilega starfsemi stofnunarinnar á nýjum stað ættu stofnunin og Frakkland að gera með sér samning um
höfuðstöðvar og samþykkja ætti byggingarverkefni í samræmi við 88. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1271/2013 (1) áður en stofnunin kemur sér fyrir í nýju aðsetri sínu. Nýju húsakynnin ættu að
vera tilbúin og hæf fyrir endanlegan flutning í síðasta lagi hinn 30. mars 2019. Samningurinn um höfuðstöðvar ætti að
endurspegla þá ábyrgð franskra stjórnvalda að sjá til þess að allar aðstæður verði sem best má vera til að tryggja eðlilega
starfsemi stofnunarinnar í tengslum við flutning hennar.

5)

Flutningurinn á aðsetri stofnunarinnar hefur á engan hátt áhrif á yfirlit um stöðugildi eins og Evrópuþingið og ráðið
samþykktu það, né heldur á beitingu starfsmannareglna fyrir embættismenn og aðra starfsmenn stofnunarinnar.

6)

Flutningur stofnunarinnar ætti ekki að hafa neinar afleiðingar í för með sér að því er varðar framkvæmd sérstaks umboðs
evrópskra eftirlitsyfirvalda eða áframhaldandi aðskilda réttarstöðu þeirra. Flutningurinn getur, þar sem við á, gert
stofnunum Sambandsins kleift að deila stjórnsýslulegri stuðningsþjónustu og rekstri aðstöðu sem tengst ekki kjarnastarfsemi.

7)

Tengsl milli stofnana Sambandsins skulu byggjast á gagnkvæmri og heiðarlegri samvinnu þar sem hver stofnun starfar
innan þeirra valdheimilda sem henni eru veittar í Sáttmálanum um Evrópusambandið og í Sáttmálanum um starfshætti
Evrópusambandsins og í samræmi við þá málsmeðferð, þau skilyrði og þau markmið sem mælt er fyrir um í þeim.

8)

Til að gefa stofnuninni nægan tíma til flutninga ætti reglugerð þessi að öðlast gildi sem fyrst eftir að hún hefur verið
samþykkt í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð.

9)

Því ætti að breyta reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 (2) til samræmis við það.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Í stað 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010 kemur eftirfarandi:
„7. gr.
Aðsetur
Stofnunin skal hafa aðsetur í París í Frakklandi.
Staðsetning aðseturs stofnunarinnar skal ekki hafa áhrif á verkefni og valdsvið stofnunarinnar, skipulag eftirlits- og
stjórnunarkerfis hennar, rekstur meginstofnunar hennar né helstu fjármögnun á starfsemi hennar en gera henni kleift, þar
sem við á, að deila með stofnunum Sambandsins stjórnsýslulegri stuðningsþjónustu og rekstri aðstöðu sem tengist ekki
kjarnastarfsemi stofnunarinnar. Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 30. mars 2019 og á 12 mánaða fresti eftir það,
senda Evrópuþinginu og ráðinu skýrslu um það hvort evrópska eftirlitsstofnunin fari að þeirri kröfu.“
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi daginn sem hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Reglugerð þessi kemur til framkvæmda frá og með 30. mars 2019.
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Strassborg, 14. nóvember 2018.
Fyrir hönd Evrópuþingsins,

Fyrir hönd ráðsins,

A. TAJANI

K. EDTSTADLER

forseti.

forseti.
__________

(1) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1271/2013 frá 30. september 2013 um fjárhagslega rammareglugerð fyrir þá aðila
sem um getur í 208. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE) nr. 966/2012 (Stjtíð. ESB L 328, 7.12.2013, bls. 42).
(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska
bankaeftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og niðurfellingu ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 2009/78/EB
(Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 12).

