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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2018/1717 

av 14. november 2018 

om endring av forordning (EF) nr. 1093/2010 med hensyn til Den europeiske banktilsynsmyndighets sete(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

etter samråd med Den europeiske sentralbank, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Som følge av Det forente kongerikes underretning av 29. mars 2017 om at det har til hensikt å melde seg ut av Unionen 

i henhold til artikkel 50 i traktaten om Den europeiske union («TEU»), har de øvrige 27 medlemsstatene, som var samlet 

innenfor rammen av møtet i Rådet 20. november 2017, valgt Paris i Frankrike som nytt sete for Den europeiske 

banktilsynsmyndighet («Myndigheten»). 

2) Idet det tas hensyn til fellesrapporten av 8. desember 2017 fra forhandlerne for Den europeiske union og Det forente 

kongerikes regjering om framdriften i fase 1 av forhandlingene i henhold til artikkel 50 i TEU om Det forente 

kongerikes ordnede utmelding fra Den europeiske union, særlig kapittelet om det økonomiske oppgjøret, og til Det 

forente kongerikes forpliktende tilsagn om å bidra til Unionens alminnelige budsjett for regnskapsårene 2019 og 2020 

som om det fortsatt var i Unionen, og om å bidra med sin andel av finansieringen av utestående forpliktelser per  

31. desember 2020, skal utgiftene til flytting av Myndighetens sete etter Det forente Kongerikes beslutning om 

utmelding fra Unionen, bæres av alle Unionens skattebetalere gjennom Unionens alminnelige budsjett. Det forente 

kongerike har tilbudt seg å diskutere med de av unionens byråer som er beliggende i London, hvordan de kan redusere 

kostnadene i forbindelse med utmeldingen. 

3) Under henvisning til artikkel 50 nr. 3 i TEU bør Myndigheten innta sitt nye sete fra og med 30. mars 2019.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 291 av 16.11.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 260/2019 av  

25. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 197 av 8.6.2018, s. 72. 

(2) Europaparlamentets holdning av 25. oktober 2018 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 9. november 2018. 
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4) For å sikre at Myndigheten fungerer som den skal på sitt nye tilholdssted, bør det inngås en vertsstatsavtale mellom 

Myndigheten og Frankrike, og et eiendomsprosjekt bør godkjennes i samsvar med artikkel 88 i delegert kommisjons-

forordning (EU) nr. 1271/2013(1) før Myndigheten inntar sitt nye sete. De nye lokalene bør stå klare og være egnet til 

permanent innflytting senest 30. mars 2019. Vertsstatsavtalen bør gjenspeile de franske myndighetenes ansvar for å tilby 

de mest egnede vilkårene slik at Myndigheten kan fungere etter hensikten i forbindelse med flyttingen. 

5) Overføringen av Myndighetens sete reiser ikke tvil om stillingsoversikten som er vedtatt av Europaparlamentet og 

Rådet, og heller ikke om tjenestemannsvedtektenes anvendelse på tjenestemenn eller andre ansatte som arbeider hos 

Myndigheten. 

6) Flyttingen av Myndigheten bør ikke få noen konsekvenser for utøvelsen av de europeiske tilsynsmyndigheters særskilte 

mandater eller for opprettholdelsen av deres særskilte rettslige status. Flyttingen kan, der det er relevant, gjøre det mulig 

for Unionens byråer å dele administrative støttetjenester og eiendomsdriftstjenester som ikke er knyttet til kjernevirk-

somheten. 

7) Forbindelsene mellom Unionens institusjoner skal bygge på et gjensidig lojalt samarbeid der hver institusjon opptrer 

innenfor rammene av den myndighet den er tillagt i henhold til TEU og traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

og i overensstemmelse med de framgangsmåter, vilkår og mål som er fastsatt der. 

8) For å gi Myndigheten tilstrekkelig tid til å flytte bør denne forordning tre i kraft så snart som mulig etter at den er 

vedtatt i samsvar med den ordinære regelverksprosedyren. 

9) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(2) bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Artikkel 7 i forordning (EU) nr. 1093/2010 skal lyde: 

«Artikkel 7 

Hjemsted 

Myndigheten har sitt sete i Paris i Frankrike. 

Plasseringen av Myndighetens sete skal ikke påvirke Myndighetens utøvelse av sine oppgaver og fullmakter, organiseringen 

av dens styringsstruktur, driften av hovedorganisasjonen eller hovedfinansieringen av dens virksomhet, og samtidig skal det 

være mulig, der det er relevant, for Unionens byråer å dele administrative støttetjenester og eiendomsdriftstjenester som ikke 

er knyttet til kjernevirksomheten. Senest 30. mars 2019 og deretter hver tolvte måned skal Kommisjonen framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en rapport om de europeiske tilsynsmyndigheters overholdelse av dette kravet.» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning får anvendelse fra 30. mars 2019. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg 14. november 2018. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

K. EDTSTADLER 

Formann 

 __________  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1271/2013 av 30. september 2013 om det finansielle rammereglement for organene nevnt i  

artikkel 208 i europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 av 7.12.2013, s. 42). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF  

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 


