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1. Sammendrag

Andragerne advarer mod indførelsen af en europæisk bankunion under Den Europæiske 
Centralbanks opsyn, idet de nærer frygt med hensyn til banksystemets soliditet og mange små 
regionale tyske bankers fremtid. De indtager også det synspunkt, at en europæisk bankunion 
ville stride mod traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (f.eks. artikel 107 og 
artikel 127), og opfordrer Europa-Parlamentet til at modsætte sig dette projekt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. april 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

Kommissionens vision for en gradvis indførelse af en bankunion baseret på færdiggørelsen af 
det program for omfattende lovgivningsmæssig reform, der er på vej for det indre marked 
("det fælles regelsæt") er omhandlet i Kommissionens meddelelse af 28. november 2012 ”En 
plan for en udbygget og egentlig ØMU – Indledning af en europæisk debat”1. 

I første omgang vil den fælles tilsynsmekanisme (FTM) - der er sammensat af ECB og de 
nationale banktilsynsmyndigheder – sikre, at alle landene i euroområdet og de øvrige 
deltagende medlemsstater kan have fuld tillid til banktilsynets kvalitet og neutralitet samtidig 

                                               
1 COM(2012)0777/2 http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/president/news/archives/2012/11/pdf/blueprint_en.pdf
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med, at der tages hensyn til det europæiske banksystems mangfoldighed og heterogene 
karakter og beskyttelsen af det indre marked. Den 12. september 2012 vedtog Kommissionen 
forslag om indførelse af den fælles tilsynsmekanisme samt en meddelelse om en køreplan for 
oprettelse af en bankunion1. Retsgrundlaget for forslaget, som tildeler ECB specifikke 
tilsynsopgaver, er artikel 127, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF), som giver ECB hjemmel til at udføre specifikke opgaver i forbindelse med politikker 
vedrørende tilsyn med kreditinstitutter, og giver ECB centrale tilsynsopgaver i forhold til alle 
banker i euroområdet og i andre deltagende medlemsstater. En centralisering af banktilsynet 
på europæisk niveau vil forvisse markedsdeltagerne om, at tilsynet er upartisk, og at det ikke 
er påvirket af nationale politiske interesser. ECB’s mandater for så vidt angår på den ene side 
den monetære politik og på den anden side tilsynsopgaver vil være fuldt adskilte for at undgå 
interessekonflikter. En afbalanceret arbejdsfordeling mellem ECB og de nationale 
tilsynsmyndigheder vil sikre den bedst mulige udnyttelse af de nationale tilsynsmyndigheders
ekspertise og specifikke knowhow. Desuden vil ECB tage fuldt hensyn til diversiteten af det 
europæiske banksystem, idet der tages højde for bankernes forskellige typer, størrelser og 
forretningsmodeller. 

Rådet nåede med enstemmighed til enighed om kompromisforslag på sit møde den 13. 
december 20122. Rådet og Parlamentet indgik en politisk aftale den 19. marts 2013.

Den fælles tilsynsmekanisme vil på et senere stade blive suppleret med en fælles 
afviklingsmekanisme, der skal varetage omstruktureringen og afviklingen af nødlidende 
banker. Den fælles afviklingsmekanisme vil i vid udstrækning fungere på grundlag af den 
EU-ramme for genopretning og afvikling af banker, der er i øjeblikket er til forhandling i 
Rådet og Parlamentet som følge af vedtagelsen af et forslag fra Kommissionen den 6. juni 
2012. Kommissionen vedtog den 10. juli 2013 et forslag til forordning om oprettelse af en 
fælles afviklingsmekanisme. 

Hvad angår indskudsgarantiordningerne fremlagde Kommissionen i juli 2010 et forslag til 
ændring af det eksisterende direktiv om indskudsgarantiordninger, der skal harmonisere og 
forenkle beskyttelsen af indskud og sikre hurtigere udbetaling og forbedret finansiering af 
indskudsgarantiordningerne, navnlig gennem forhåndsfinansiering, der betales gennem bidrag 
fra bankerne. Indskudsgarantiordningerne skal råde over alternative 
finansieringsforanstaltninger, der pr. definition skal være i overensstemmelse med artikel 123 
i TEUF om forbud mod monetær finansiering. Dette forslag er i øjeblikket til forhandling i 
Rådet og Parlamentet. Kommissionen er af den opfattelse, at dette forslag vil sikre effektive, 
solide og troværdige indskudsgarantiordninger i samtlige medlemsstater, som er forenelige 
med bankunionen. På dette stade er der ikke planer om en fælles indskudsgarantiordning.

Konklusion

Kommissionen føler sig overbevist om, at bankunionen vil styrke stabiliteten af det finansielle 
system og bankerne i de deltagende medlemsstater samtidig med, at der tages hensyn til det 
europæiske banksystems mangfoldighed og heterogene karakter og beskyttelsen af det indre 
marked. Artikel 127, stk. 6, udgør retsgrundlaget for overdragelse til ECB af specifikke 
opgaver i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter.
                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/company/consultation/index_en.htm
2 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/jha/134265.pdf 


