
CM\1004027BG.doc PE519.631v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1416/2012, внесена от Герхард Бухер и Tомас Ян, с германско 
гражданство, относно Европейски банков съюз

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията отправят предупреждение срещу въвеждането на 
Европейски банков съюз под надзора на Европейската централна банка, като изразяват 
опасения по отношение на стабилността на банковата система и бъдещето на много 
малки регионални германски банки. Те също така считат, че един Европейски банков 
съюз би бил в противоречие с Договора за функционирането на Европейския съюз 
(например членове 107 и 127), и призовават Европейския парламент да се 
противопостави на този проект.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 април 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Визията на Комисията за постепенно оформящ се банков съюз, основана на 
завършването на програмата на настоящата съществена регулаторна реформа за 
единния пазар („Единен европейски правилник“) е изложена в съобщението ѝ, 
озаглавено „Подробен план за задълбочен и истински икономически и паричен съюз 
(ИПС) — започване на дебати на европейско равнище“, публикувано на 28 ноември 
2012 г.1

                                               
1 COM (2012) 777 final/2  http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/president/news/archives/2012/11/pdf/blueprint_en.pdf
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Като първа стъпка, Единният надзорен механизъм (ЕНМ) — съставен от ЕЦБ и 
националните банкови надзорни органи — ще гарантира, че всички държави от 
еврозоната и други участващи държави членки могат да имат пълно доверие в 
качеството и безпристрастността на банковия надзор, като същевременно се отчитат 
разнообразието и многообразието на европейската банкова система и се запазва  
вътрешния пазар.  На 12 септември 2012 г. Комисията прие предложения за 
създаването на ЕНМ, както и съобщение относно пътна карта за създаването на банков 
съюз1. Предложението, с което се възлагат конкретни надзорни задачи на ЕЦБ се 
основава на член 127, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС), който предоставя правното основание за възлагане на ЕЦБ на 
специфични задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над 
кредитните институции и на важни надзорни задачи по отношение на всички банки в 
еврозоната и в другите участващи държави членки. Централизирането на банковия 
надзор на европейско равнище ще даде гаранции на участниците на пазара, че надзорът 
е безпристрастен и свободен от национални политически интереси.  Мандатите на ЕЦБ 
по отношение на паричната политика и задачите по надзора ще бъде напълно 
разделени, за да се избегне всякакъв конфликт на интереси. Балансирано разпределение 
на труда между ЕЦБ и националните надзорни органи ще  гарантира възможно най-
добро използване на експертните познания и ноу-хау на националните надзорни 
органи. Освен това ЕЦБ ще отчита напълно разнообразието на европейската банкова 
система, като взема предвид различните видове, размери и бизнес модели на банките. 

Съветът постигна единодушно съгласие по компромисни предложения на заседанието 
си на 13 декември 2012 г.2 Политическо съгласие между Съвета и Парламента беше 
постигнато на 19 март 2013 г.  

ЕНМ ще бъде допълнен на по-късен етап от Единен оздравителен механизъм (SRM), 
отговарящ за преструктурирането и оздравяването на банки в затруднение. 
Функционирането на SRM ще се основава до голяма степен на рамката на ЕС за 
възстановяване и оздравяване на банките, която понастоящем се обсъжда в Съвета и в 
Парламента след приемането на предложение от Комисията на 6 юни 2012 г.  
Комисията прие предложение за регламент за установяване на SRM  на 10 юли 2013 г.  

По отношение на схемите за гарантиране на депозити (СГД), Комисията предложи през 
юли 2010 г. промяна на действащата директива относно схемите за гарантиране на 
депозити, която ще хармонизира и опрости защитените депозити, ще ускори 
изплащането и ще подобри финансирането, по-специално чрез предварително 
финансиране на схемите за гарантиране на депозитите чрез вноски на банките. СГД 
трябва да разполагат с механизми за алтернативно финансиране, които остават по 
дефиниция предмет на забраната за парично финансиране по член 123 от ДФЕС. 
Предложението понастоящем се обсъжда в Съвета и Парламента. Комисията е на 
мнение, че това предложение ще осигури ефективни, стабилни и надеждни СГД във 
всички държави членки съвместими с банковия съюз. Обща СГД не се предвижда на 
този етап.

Заключение

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/finances/banking-union/index_en.htm
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/134265.pdf
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Комисията е убедена, че банковият съюз ще укрепи стабилността на финансовата 
система и банките в рамките на участващите държави членки, като същевременно се 
зачита многообразието и разнообразието на европейската банкова система и се запазва 
вътрешният пазар. Член 127, параграф 6 от ДФЕС предоставя правното основание за 
възлагане на специфични задачи относно политиките, свързани с пруденциалния 
надзор на кредитните институции на ЕЦБ.


