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A BANKUNIÓ

A bankuniót a pénzügyi válságra reagálva hozták létre, és jelenleg két eleme van: az
egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) és az egységes szanálási mechanizmus
(SRM). Az egységes felügyeleti mechanizmus az euróövezet legnagyobb és
legfontosabb bankjait ellenőrzi közvetlenül európai szinten, míg az egységes
szanálási mechanizmus célja a csődbe jutó bankok rendezett körülmények között,
az adófizetők és a reálgazdaság számára minimális költségekkel történő szanálása.
A harmadik elemet, az európai betétbiztosítási rendszert (EDIS) 2021 jogalkotási
prioritásaként fogadták el, ám ezt 2022-ben visszavonták.

JOGALAP

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 114. cikke és 127. cikkének
(6) bekezdése.

CÉLKITŰZÉSEK

A bankunió a Gazdasági és Monetáris Unió (EMU) és a belső piac lényeges
kiegészítő eleme, amely uniós szinten összehangolja a felelősséget a felügyelet, a
szanálás és a finanszírozás vonatkozásában, továbbá kötelezi az euróövezet bankjait,
hogy ugyanazon szabályokhoz alkalmazkodjanak. Ezek a szabályok különösen azt
biztosítják, hogy a bankok mérsékelt kockázatokat vállaljanak, és hogy a csődbe jutott
bankok rendezett módon szanálhatók legyenek, a lehető legkisebb hatást gyakorolva
a részt vevő uniós országok reálgazdaságára és államháztartására.

EREDMÉNYEK

A. A bankunió létrehozásának ütemterve
2012 decemberében az Európai Tanács elnöke az Európai Bizottság, az Európai
Központi Bank és az eurócsoport elnökeivel szorosan együttműködve vázolta az
érdemi gazdasági és monetáris unió kialakításának időhöz kötött, konkrét ütemtervét.
Ennek egyik lényeges része egy még integráltabb pénzügyi keret, azaz a bankunió
létrehozása volt.
B. Megállapodás az egységes felügyeleti mechanizmusról
2013 márciusában a Parlament és a Tanács politikai megállapodást kötött a
bankunió első pillére, az euróövezet összes bankjára kiterjedő egységes felügyeleti
mechanizmus (SSM) létrehozásáról. Az egységes felügyeleti mechanizmusban az
euróövezeten kívüli tagállamok is részt vehetnek, ha kívánnak. A 2014 novembere óta
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az Európai Központi Bankon (EKB) belül működő egységes felügyeleti mechanizmus
feladata a legnagyobb és legjelentősebb bankcsoportok közvetlen felügyelete, míg a
többi bank felügyeletét továbbra is a nemzeti felügyeleti szervek látják el az EKB végső
felelőssége mellett. A bankok fontosságának – és ennél fogva az Európai Központi
Bank közvetlen felügyeleti körébe tartozásának – megállapításához szükséges
követelményeket az SSM-rendelet és az SSM-keretrendelet határozza meg, és a
bank méretéhez, gazdasági jelentőségéhez, határon átnyúló tevékenységeihez és
közvetlen állami támogatás iránti igényeihez kapcsolódnak. E kritériumok alakulásával
összhangban az EKB által közvetlenül felügyelt bankok száma idővel változik; ezen
túlmenően pedig az EKB bármikor határozhat úgy, hogy egy adott bankot jelentős
banknak nyilvánít, ha erre a szigorú felügyeleti normák következetes alkalmazásának
biztosításához szükség van.
Az esetleges összeférhetetlenséget elkerülendő, a felügyelet és a monetáris
politika terén az EKB által játszott szerepek szervezeti és működési szempontú
különválasztásáról egyértelmű szabályok rendelkeznek.
C. Átfogó értékelés
Felügyeleti tevékenységei megkezdése előtt az EKB átfogó értékelést, azaz „pénzügyi
állapotfelmérést” végzett, amely eszközminőség-vizsgálatból és stressztesztből állt.
Az értékelés célja az volt, hogy biztosítsa a bankok mérlegének jobb átláthatóságát,
hogy az SSM megbízható kiindulópontból kezdhesse működését. A 2014 októberében
közzétett eredmények szerint a 130 részt vevő bankból 25-nek volt tőkehiánya.
Minden bankot hasonló „pénzügyi állapotfelmérésnek” vetnek alá, amikor először
közvetlen felügyelet alá kerülnek; Bulgária arra irányuló kérését követően, hogy szoros
együttműködést alakítson ki az EKB és a Bolgár Nemzeti Bank között, az EKB például
átfogó értékelést végzett hat bolgár bankról, amelynek eredményeit 2019 júliusában
tette közzé. 2021 júliusában az EKB két olasz bankról, egy észt és egy litván bankról
készített átfogó értékelést.
D. Az egységes szanálási mechanizmus
2014 márciusában a Parlament és a Tanács politikai megállapodást kötött a
bankunió második pillére, az euróövezet összes bankjára kiterjedő egységes
szanálási mechanizmus (SRM) létrehozásáról. Az egységes szanálási mechanizmus
fő célkitűzése biztosítani, hogy a bankunióban előforduló bankcsődöket hatékonyan
kezeljék, az adófizetők és a reálgazdaság számára minimálisra csökkentve a
költségeket. Amennyiben fellépésre van szükség, egy központi hatóság – az Egységes
Szanálási Testület (SRB) – feladata döntést hozni az adott bank szanálását illetően,
míg a döntés kivitelezésére a nemzeti szanálási hatóságokkal együttműködésben kerül
sor. Az Egységes Szanálási Testület 2015 januárjában kezdte meg tevékenységét
független uniós ügynökségként, és 2016. január óta teljesen működőképes.
2017 júniusában az Egységes Szanálási Testület elfogadta első szanálási határozatát
a Banco Popular ügyében. A Banca Popolare di Vicenza és a Veneto Banca
(2017. június), az ABLV Bank AS és leányvállalata, az ABLV Bank Luxembourg S.A.
(2018. február), valamint az AS PNB Banka esetében (2019. augusztus) azonban úgy
határozott, hogy nem hoz szanálási intézkedést.
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E. Az Egységes Bankszanálási Alap
Míg a bankunióra vonatkozó szabályok annak biztosítására törekednek, hogy minden
szanálást elsősorban a bankok részvényesei, illetve szükség esetén részben a
bank hitelezői finanszírozzanak, most már rendelkezésre áll még egy finanszírozási
forrás – nevezetesen az Egységes Bankszanálási Alap (SRF) –, amelyhez akkor lehet
folyamodni, ha sem a részvényesek, sem a hitelezők hozzájárulásai nem elegendőek.
Az Egységes Bankszanálási Alaphoz való hozzájárulásokat a bankok egy nyolcéves
időszak során fizetik be. Az Egységes Bankszanálási Alap célméretét 2023 végéig a
fedezett betétek 1%-ában határozták meg. 2021 júliusában az Egységes Szanálási
Alap hozzájárulásai körülbelül 52 milliárd EUR-t tettek ki. Figyelembe véve a biztosított
betétek jelenlegi éves növekedését, az alap végül megközelíti majd a 70 milliárd EUR-
t. 2020 novemberében az eurócsoport megállapodott arról, hogy 2022 elejére előre
hozza az Egységes Bankszanálási Alap közös védőhálóját (az ESM hitelkeretét,
szükség esetén).
F. A bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv (BRRD)
A tehermegosztásra vonatkozó, bankszanálás esetén alkalmazandó új szabályokat a
Parlament által 2014. áprilisban elfogadott, a bankok helyreállításáról és szanálásáról
szóló irányelv határozza meg. A bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv
arról rendelkezik, milyen módokon lehet a bajban lévő bankok szanálása során
elkerülni az adófizetők általi megmentést (az ún. bailout-ot), azt az elvet érvényesítve,
hogy a veszteségeket elsősorban a részvényesek és hitelezők viseljék, ahelyett,
hogy állami alapokhoz kelljen folyamodni. A Parlament 2019 áprilisában fogadta el
a BRRD módosítására irányuló jogalkotási eljárásokat, különösen a veszteségviselő
és feltőkésítési kapacitásokra vonatkozó nemzetközi standardok beépítése érdekében
(lásd a G. pontot).
G. A tőkekövetelményekről szóló irányelv és rendelet (CRD/CRR)
A minimális tőkekövetelmények meghatározzák, hogy mennyi tőkével kell a banknak
rendelkeznie ahhoz, hogy biztonságosan működhessen, és hogy önmagában képes
legyen működési veszteségei feldolgozására. A pénzügyi válság során kiderült,
hogy a korábbi minimális szabályozói tőkekövetelmények komoly válság esetén
valójában túlságosan alacsonyak voltak. Ezért nemzetközi szintű megállapodás
született az adott minimumküszöbök emeléséről (a Bázel III. elvek). 2013 áprilisában
a Parlament két jogi aktust fogadott el, amelyek a bankokra vonatkozó prudenciális
tőkekövetelményeket európai jogszabály formájába öntik: a negyedik, bankokra
vonatkozó tőkekövetelményekről szóló irányelvet (CRD) és a tőkekövetelményekről
szóló rendeletet (CRR). A CRD és a CRR 2014. januárban lépett hatályba.
Az egységes piacon érvényes egyenlő versenyfeltételeket az EU összes bankjára
érvényes egységes szabálykönyv (Single Rule Book) erősíti. A Parlament által
elfogadott jogi aktusok néhány technikai részletét még véglegesíteni kell. Ezért
a Bizottság felhatalmazást kapott olyan kiegészítő jogi aktusok tervezetének
elkészítésére (az ún. második szintű intézkedések), amelyek a hiányzó részleteket
pontosítják.
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2016 novemberében a Bizottság átfogó reformcsomagot terjesztett elő a CRD-
ben és a CRR-ben előírt szabályok módosítása érdekében. A Parlamenten belül
párhuzamosan tárgyalták a tőkekövetelmény-irányelv és a tőkekövetelmény-rendelet
módosításáról szóló két jogalkotási javaslatot. A Parlament Gazdasági és Monetáris
Bizottsága 2018 júniusában fogadta el teljes körű jelentését a módosító javaslatokról. A
tőkekövetelményekről szóló módosított irányelvet (CRD V) és a tőkekövetelményekről
szóló rendeletet (CRR II) 2019 júniusában tették közzé az Európai Unió Hivatalos
Lapjában.
H. Az európai betétbiztosítási rendszer
2015 novemberében az Európai Bizottság jogalkotási javaslatot terjesztett elő,
amelynek célja a bankunió egy új elemmel, konkrétan az európai betétbiztosítási
rendszerrel (EDIS) történő kiegészítése. A Bizottság első javaslata a létező nemzeti
betétbiztosítási rendszerekre épül, és az EDIS fokozatos bevezetését javasolja. A
javaslatot a banki ágazat számára összességében költségsemlegesnek tervezték (bár
a nagyobb kockázatot viselő bankok magasabb összegű hozzájárulást fognak fizetni,
mint a biztonságosabbak), és a banki tevékenységgel járó kockázatok csökkentése
érdekében kiegészítő biztosítékokat és intézkedéseket is javasoltak.
Az Európai Parlament előadója 2016 novemberében tette közzé az EDIS-ről szóló
jelentéstervezetét. A Parlamentben és a Tanácsban folytatott későbbi megbeszélések
során kiderült, hogy a rendszer végső szakaszáról eltérőek az álláspontok. Az
előrehaladás megkönnyítése érdekében a Bizottság 2017 októberében kiegészítő
közleményt adott ki, amelyben néhány lehetőséget javasolt az európai betétbiztosítási
rendszer kialakítására. 2020 decemberében a három uniós intézmény a kapcsolódó
munkadokumentumban megállapodott a 2021-re vonatkozó jogalkotási prioritásokról,
többek között az európai betétbiztosítási rendszerről. A 2021. júniusi euróövezeti
csúcstalálkozó során a vezetők ismételten hangsúlyozták, hogy teljes mértékben
elkötelezettek a bankunió kiteljesítése mellett, és felkérték az eurócsoportot, hogy
haladéktalanul állapodjon meg egy fokozatos és határidőket tartalmazó munkatervről.
A bankunió jövőjéről szóló, 2022. június 16-i nyilatkozat szerint azonban az eurócsoport
abban állapodott meg, hogy először a banki válságkezelés közös keretének és a
nemzeti betétbiztosítási rendszereknek a megerősítésére összpontosít. A bankunió
megerősítésének és kiteljesítésének fennmaradó elemeit csak ezt követően vizsgálnák
felül.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A valódi GMU útitervére reagálva a Parlament 2012. november 20-án állásfoglalást
fogadott el „Egy valódi gazdasági és monetáris unió felé” címmel, ajánlásokat
intézve a Bizottság felé egy igazi bankunió létrehozását illetően. Azáltal, hogy
jogalkotási aktusokat fogadott el az egységes felügyeleti mechanizmusról, az egységes
szanálási mechanizmusról, a betétbiztosítási rendszerekről, a bankok szanálásáról és
helyreállításáról és a CRD IV-csomagról, a Parlament jelentősen hozzájárult a valódi
bankunió létrehozásához.
E jogalkotási aktusok szerephez juttatják a Parlamentet az újonnan létrehozott
intézmények ellenőrzése terén. Felügyeleti szerepében (például az egységes
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felügyeleti mechanizmus esetében) az EKB a Parlament és a Tanács felé tartozik
elszámolási kötelezettséggel. A Parlament felé való elszámoltathatóságát a Parlament
és az EKB között született intézményközi megállapodás részletezi.
A Gazdasági és Monetáris Bizottság eddig 23 rendes nyilvános meghallgatást tartott
az egységes szanálási mechanizmus elnökével (2014. március, 2014. november,
2015. március, 2015. október, 2016. március, 2016. június, 2016. november,
2017. március, 2017. június, 2017. november, 2018. március, 2018. június,
2018. november, 2019. március, 2019. szeptember, 2019. december, 2020. május,
2020. október, 2021. március, 2021. július, 2021. október, 2022. március és
2022. június).
Ugyanez az eljárás érvényes az Egységes Szanálási Testületre (SRB) is,
amelynek elnöke minden naptári évben legalább egyszer részt vesz a Parlament
illetékes bizottsága által szervezett, a szanálási feladatoknak a Testület általi
végrehajtásáról szóló meghallgatáson. A Gazdasági és Monetáris Bizottság eddig
20 rendes nyilvános meghallgatást tartott az Egységes Szanálási Testülettel
(2015. június, 2016. január, 2016. július, 2016. december, 2017. március, 2017. július,
2017. december, 2018. március, 2018. július, 2018. december, 2019. április,
2019. július, 2019. december, 2020. május, 2020. október, 2021. március, 2021. július,
2021. december, 2022. március és 2022. július).
Az Egységes Szanálási Testület Parlament felé való elszámoltathatóságát és az ezzel
kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat a Parlament és az SRB között 2015. december 24-
én létrejött intézményközi megállapodás részletezi.

Marcel Magnus
09/2022
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