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INDLEDNING

I forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen valgte de øvrige 27
medlemsstater i tilknytning til Rådets samling Paris, Frankrig, som det nye hjemsted
for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)1.
Placeringen af EBA's hjemsted er fastsat i artikel 7 i forordningen om oprettelse af
EBA2 (EBA-forordningen), som derfor skulle ændres3 for at flytte hjemstedet fra
London til Paris. Ud over flytningen af hjemsted blev der med ændringen af EBAforordningen også indført visse nye krav vedrørende konsekvenserne af hjemstedets
beliggenhed samt en forpligtelse for Kommissionen til at offentliggøre en rapport
senest den 30. marts 2019 og hver 12. måned derefter om EBA's overholdelse af disse
krav.
Af EBA-forordningens artikel 7 fremgår følgende: "Placeringen af hjemstedet for
myndigheden påvirker ikke myndighedens udførelse af sine opgaver og beføjelser,
tilrettelæggelsen af dens forvaltningsstruktur, driften af dens primære organisation
eller den vigtigste finansiering af dens aktiviteter og kan, hvor det er relevant, give
mulighed for deling blandt Unionens agenturer af administrative støttetjenester og
facility management services, som ikke er knyttet til myndighedens kerneaktiviteter".
EBA har givet de input, der er nødvendige for at opfylde disse rapporteringskrav. Den
første rapport blev offentliggjort i 20194. Dette er den anden rapport under den nye
rapporteringsforpligtelse.
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EBA'S HJEMSTEDSAFTALE

Der blev undertegnet en hjemstedsaftale (i det følgende benævnt HSA) med den
franske regering i Paris den 6. marts 2019. EBA afventer bekræftelse af, at de
procedurer, som i henhold til fransk lovgivning kræves, for at HSA kan træde i kraft,
er afsluttet — dette omfatter ratificering i det franske parlament. Undertegnelsen af
HSA'en har ikke påvirket EBA's aktiviteter og forvaltning.
Ud over at afspejle kravene i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions
privilegier og immuniteter5 fastsætter HSA'en, at personale, der flytter fra London til
Paris, kan købe en personbil afgiftsfrit inden for tolv måneder efter flytningen. Dette
privilegium er blevet udvidet til at omfatte personale med fransk statsborgerskab.
Indtil den 13. marts 2020 havde ti ud af de 175 ansatte, der var berettiget til at benytte
sig af dette privilegium, indregistreret deres køretøjer i henhold til dette privilegium,
og fire andre afventer procedurens afslutning.
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HSA'en forpligter også den franske regering til at indlede en proces med henblik på at
etablere en Europaskole i Parisområdet. En type II-Europaskole blev åbnet i
Courbevoie i september 2019 og er i øjeblikket i gang med en akkrediteringsproces.
Der er oprettet et fuldt børnehaveklasse- og primærforløb for skolens engelske
sektion. Der findes dog endnu ikke et fuldt sekundærforløb i den engelske sektion,
idet klasser oprettes gradvist. Skolen sigter mod at have et fuldt sekundærforløb i
september 2021. Den franske sektion er blevet åbnet for børnehaveklasser og delvist
for primærforløbet. Sekundærforløbet åbner i september 2021.
EBA er også i kontakt med protokolkontoret i det franske ministerium for europæiske
anliggender og udenrigsanliggender og med de franske toldmyndigheder for at sikre,
at processen for så vidt angår personalets og deres familiers ankomst i Frankrig,
udstedelsen af særlige opholdstilladelser og anvendelsen af skattefordele for EBA
forløber gnidningsfrit. Den 15. maj 2020 modtog 139 medarbejdere og 67
familiemedlemmer særlige opholdstilladelser.
Ved protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter
indrømmes EBA momsfritagelse for køb af varer og tjenesteydelser, der er
nødvendige for myndighedens virksomhed. EBA har indgivet krav til den franske
regering om tilbagebetaling af moms, der er betalt for varer og tjenesteydelser leveret
af franske enheder og for køb på internettet, og der er modtaget tilbagebetaling
vedrørende tidligere krav.
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EBA'S FORVALTNING, AKTIVITETER OG UDFØRELSE AF OPGAVER

EBA's opgaver og beføjelser, opbygningen af dens forvaltningsstruktur, driften af
dens primære organisation og dens vigtigste finansiering blev ikke påvirket af
flytningen af EBA's hjemsted. EBA har været fuldt ud operationel i sine nye kontorer
i Paris siden begyndelsen af juni 2019.
EBA og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
koordinerer nøje deres udbudsprocedurer. EBA deltager i to rammekontrakter, der er
resultatet af procedurer ledet af ESMA: for konsulenttjenester i forbindelse med
informations- og kommunikationsteknologi (IKT) og for konsulenttjenester i
forbindelse med facility management. ESMA har også opfordret EBA til at deltage i
den kommende udbudsprocedure vedrørende midlertidigt personale, som EBA vil
deltage i. ESMA tilsluttede sig EBA's udbudsprocedure for sprogundervisning, for
hvilke der blev undertegnet rammekontrakter i januar 2020. EBA har opfordret
ESMA (og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og
Arbejdsmarkedspensionsordninger) til at tilslutte sig den kommende udbudsprocedure
vedrørende korrekturlæsning og redigering af dokumenter, for hvilke der forventes at
blive undertegnet en rammekontrakt i 2020. De to agenturer drøfter i øjeblikket et
fælles udbud med henblik på en forestående procedure vedrørende en lægetjeneste og
en række andre fremtidige procedurer på det administrative område.
Den 8. juli 2019 godkendte Europa-Kommissionen de europæiske
tilsynsmyndigheders anmodning om, at deres finansielle bestemmelser kan fravige
visse bestemmelser i delegeret forordning (EU) 2019/7156, således at de kan deltage i
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udbudsprocedurer, der gennemføres af Den Europæiske Centralbank og
Eurosystemets Koordinationskontor for Indkøb (EPCO). EBA fungerer som
forbindelsesled mellem EPCO og de to andre europæiske tilsynsmyndigheder og
koordinerer drøftelserne med henblik på at identificere og deltage i udbudsprocedurer,
der gennemføres af EPCO. EIOPA fungerer som forbindelsesled til ECB.
EBA og ESMA deltager også i et netværk af udbudsansvarlige ved internationale
organisationer med basis i Paris. På ESMA's initiativ overvejer de internationale
organisationer også at indføre et regelmæssigt møde mellem administrationscheferne.
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KONKLUSIONER

På grundlag af de foreliggende oplysninger er EBA's udførelse af sine opgaver og
beføjelser, dens forvaltningsstruktur, dens primære organisation og finansieringen af
dens aktiviteter ikke blevet påvirket af flytningen af EBA's hjemsted til Paris og af de
ovennævnte administrative samarbejdsordninger med ESMA og EIOPA, som ikke er
knyttet til EBA's kerneaktiviteter.

omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L
122 af 10.5.2019, s. 1).
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