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INTRODUCERE

În contextul retragerii Regatului Unit din Uniune, celelalte 27 de state membre,
reunite în marja Consiliului, au ales Parisul, capitala Franței, drept noul sediu al
Autorității Bancare Europene (ABE)1.
Sediul ABE este prevăzut la articolul 7 din Regulamentul de înființare a EBA2
(Regulamentul privind ABE), care a trebuit, prin urmare, să fie modificat3 pentru a
reflecta mutarea sediului de la Londra la Paris. Pe lângă schimbarea sediului,
modificarea Regulamentului privind ABE a introdus anumite cerințe noi pentru ABE
în ceea ce privește consecințele amplasării sediul acesteia și obligația Comisiei de a
publica, până la 30 martie 2019 și, ulterior, la fiecare 12 luni, un raport privind
respectarea de către ABE a acestor cerințe.
În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind ABE: „Amplasarea sediului
autorității nu afectează îndeplinirea de către autoritate a atribuțiilor și sarcinilor
sale, organizarea structurii sale de conducere, funcționarea organizației sale
principale sau finanțarea principală a activităților sale, permițând, în același timp,
dacă este cazul, utilizarea în comun cu alte agenții ale Uniunii a serviciilor de suport
administrativ și de gestionare a infrastructurilor care nu sunt legate de activitățile de
bază ale autorității.”
ABE a furnizat informațiile necesare pentru îndeplinirea acestor cerințe de raportare.
Primul raport a fost publicat în anul 20194. Acesta este al doilea raport aferent noii
obligații de raportare.
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ACORDUL PRIVIND SEDIUL ABE

Acordul privind sediul a fost semnat cu guvernul francez la Paris, pe 6 martie 2019.
ABE așteaptă confirmarea finalizării procedurilor impuse de legislația franceză printre care se numără ratificarea de către parlamentul francez - pentru ca acest acord
să intre în vigoare. Semnarea APS nu a afectat activitatea și guvernanța ABE.
Pe lângă faptul că reflectă cerințele Protocolului nr. 7 privind privilegiile și
imunitățile Uniunii Europene5, APS include privilegiul personalului care se mută de la
Londra la Paris de a-și cumpăra un autoturism fără taxe în termen de
douăsprezece luni de la mutare, privilegiu acordat și personalului de cetățenie
franceză. Până la 13 martie 2020, din cei 175 de membri ai personalului care au
dreptul să beneficieze de acest privilegiu, zece și-au înregistrat autovehicule în
temeiul acestui privilegiu, iar alți patru așteaptă în prezent finalizarea procedurii.
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De asemenea, prin APS, guvernul francez se angajează să inițieze procesul de
înființare a unei Școli europene în Regiunea pariziană. O școală europeană de tip II a
fost inaugurată la Courbevoie în septembrie 2019 și face în prezent obiectul
procesului de acreditare. A fost înființat un ciclu complet de învățământ preșcolar și
primar pentru secția de limbă engleză a școlii; nu există însă un ciclu secundar
complet în secția de limbă engleză, întrucât clasele sunt organizate treptat. Școala își
propune să aibă un ciclu secundar complet până în septembrie 2021. Secția de limbă
franceză a fost deschisă pentru învățământul preșcolar și parțial pentru ciclul primar.
Ciclul secundar se va deschide în septembrie 2021.
ABE s-a angajat, de asemenea, ca, împreună cu Biroul de protocol din cadrul
Ministerului francez al Afacerilor Externe și cu autoritățile vamale franceze, să
asigure că procesul de mutare a membrilor personalului și a familiilor acestora în
Franța, obținerea permiselor de ședere speciale și aplicarea privilegiilor aferente ABE
se desfășoară în bune condiții. La 15 mai 2020, 139 de membri ai personalului și
67 de membri ai familiilor acestora au primit permise de ședere speciale.
În temeiul Protocolului nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, ABE
beneficiază de scutire de TVA pentru achizițiile de bunuri și servicii necesare
funcționării autorității. ABE a prezentat guvernului francez cereri de rambursare a
TVA plătită pentru bunuri și servicii furnizate de entități franceze și pentru achizițiile
făcute pe internet, iar rambursarea aferentă cererilor anterioare a fost primită.
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GUVERNANȚA, OPERAȚIUNILE ȘI EXECUTAREA SARCINILOR ABE

Mutarea sediului ABE nu a afectat sarcinile și competențele ABE, organizarea
structurii sale de guvernanță, funcționarea organizării sale principale și finanțarea sa
principală. ABE este pe deplin operațională în noile sale birouri de la Paris de la
începutul lunii iunie 2019.
ABE și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) se
coordonează îndeaproape în ceea ce privește procedurile de achiziții publice. ABE
participă la două contracte-cadru rezultate în urma procedurilor conduse de ESMA:
pentru servicii de consultanță în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor
(TIC) și pentru servicii de consultanță în administrarea infrastructurilor. De asemenea,
ESMA a invitat ABE - și aceasta a acceptat - să participe la viitoarea procedură de
achiziții pentru servicii prestate de lucrători temporari. ESMA s-a alăturat procedurii
lansate de ABE de achiziții publice aferente formării lingvistice, pentru care au fost
semnate contracte-cadru în ianuarie 2020. ABE a invitat ESMA (și Autoritatea
Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale) să participe la viitoarea procedură
privind serviciile de corectură și editare, pentru care se preconizează semnarea unui
contract-cadru în 2020. Cele două agenții poartă în prezent discuții privind lansarea
comună a unei proceduri de achiziție publică pentru servicii medicale, precum și a
unei serii de alte proceduri în domeniul administrativ care se vor derula în viitor.
La 8 iulie 2019, Comisia Europeană a aprobat cererea autorităților europene de
supraveghere de a li se permite derogarea de la anumite dispoziții din Regulamentul
delegat (UE) nr. 2019/7156 astfel încât poată participa la procedurile de achiziții
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publice desfășurate de Banca Centrală Europeană și de Biroul de Coordonare a
Achizițiilor Eurosistemului (EPCO). ABE acționează ca punct de legătură între EPCO
și celelalte două autorităților europene de supraveghere și coordonează discuțiile
pentru a identifica și a participa la procedurile de achiziții desfășurate de EPCO.
EIOPA acționează ca punct de legătură cu BCE.
ABE și ESMA participă, de asemenea, la o rețea de ofițeri de achiziții publice a
organizațiilor internaționale cu sediul la Paris. La inițiativa ESMA, organizațiile
internaționale iau în calcul, de asemenea, organizarea unei reuniuni periodice a șefilor
de administrație.
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CONCLUZIE

Potrivit informațiilor disponibile, execuția sarcinilor și a competențelor ABE,
structura de guvernanță a acesteia, organizarea sa principală și finanțarea activităților
sale nu au fost afectate de mutarea sediului ABE la Paris și de acordurile de cooperare
administrativă cu ESMA și EIOPA descrise mai sus, care nu sunt legate de activitățile
de bază ale ABE.

articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului
(JO L 122, 10.5.2019, p. 1).
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