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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói óva intenek az Európai Központi Bank felügyeletével létrehozandó 
európai bankunió bevezetésétől, és aggodalmukat fejezik ki a bankrendszer stabilitásával és 
számos németországi kisebb regionális bank jövőjével kapcsolatban. Véleményük szerint az 
európai bankunió bevezetése ellentétes lenne az Európai Unió működéséről szóló 
szerződéssel (többek között annak 107. és 127. cikkével), és arra kérik az Európai 
Parlamentet, hogy ne adja támogatását a projekthez.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. április 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

A bankunió fokozatos kiépítésével kapcsolatos bizottsági elképzelés, amely az egységes 
piacot érintő, folyamatban lévő alapvető szabályozási reformprogram (az „egységes 
szabálykönyv ”) lezárásán alapul, „A valódi, szoros gazdasági és monetáris unió tervezete –
Európai vitaindító” című 2012. november 28-i közleményében1 került megfogalmazásra. 

                                               
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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Első lépésben az EKB és a nemzeti bankfelügyeleti hatóságok alkotta egységes felügyeleti 
mechanizmus fogja – az európai bankrendszer sokszínűségének szem előtt tartása és a belső 
piac megőrzése mellett – biztosítani, hogy az euróövezet összes országa és más részt vevő 
tagállamok teljes mértékben megbízhassanak a bankfelügyelet minőségében és 
pártatlanságában. A Bizottság 2012. szeptember 12-én javaslatokat fogadott el az egységes 
felügyeleti mechanizmus létrehozására vonatkozóan, és közleményt adott ki a bankunió 
kiépítésének ütemtervéről1. Az EKB-ra bizonyos felügyeleti feladatokat ruházó javaslat az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 127. cikkének (6) bekezdésén alapul –
amely jogalapot szolgáltat ahhoz, hogy az EKB a hitelintézetek prudenciális felügyeletére 
vonatkozó politikákkal kapcsolatban külön feladatokat lásson el –, és alapvető felügyeleti 
feladatokat bíz az EKB-ra az euróövezeten és a többi részt vevő tagállamon belüli összes bank 
vonatkozásában. A bankfelügyelet európai szintű központosítása biztosítja a piaci szereplőket 
arról, hogy a felügyelet pártatlan, és mentes a nemzeti politikai érdekektől. Az EKB monetáris 
politikával és felügyeleti feladatokkal kapcsolatos megbízatásai az összeférhetetlenségek 
elkerülése érdekében teljes mértékben el fognak különülni egymástól. Az EKB és a nemzeti 
felügyeleti hatóságok közötti kiegyensúlyozott munkamegosztás biztosítja, hogy a lehető 
legjobban ki lehessen használni a nemzeti felügyeleti hatóságok szakértelmét és konkrét 
know-how-ját. Emellett az EKB teljes mértékben figyelembe fogja venni az európai 
bankrendszer sokféleségét, szem előtt tartva a bankok különböző típusait, méreteit és üzleti 
modelljeit. 

A Tanács 2012. december 13-i ülésén egyhangú megállapodásra jutott a kompromisszumos 
javaslatokról2. A Tanács és a Parlament között 2013. március 19-én politikai megállapodás 
született. 

Az egységes felügyeleti mechanizmust a későbbiekben egységes szanálási mechanizmus fogja 
kiegészíteni, amelynek feladata a nehéz helyzetben lévő bankok szerkezetátalakítása és 
szanálása lesz. Az egységes szanálási mechanizmus működése nagyrészt a bankok 
helyreállítására és szanálására vonatkozó uniós keretrendszeren fog alapulni, amelyről a 
Tanács és a Parlament – a vonatkozó javaslat Bizottság általi 2012. június 6-i elfogadását 
követően – jelenleg tárgyal. A Bizottság 2013. július 10-én rendeletre irányuló javaslatot 
fogadott el az egységes szanálási mechanizmus létrehozásáról. 

A betétbiztosítási rendszerek tekintetében a Bizottság 2010 júliusában javaslatot tett a 
betétbiztosítási rendszerekről szóló jelenlegi irányelv módosítására, amely harmonizálja és 
egyszerűsíti a védett betéteket, biztosítja a gyorsabb kifizetéseket, valamint – a bankok által 
fizetett hozzájárulások révén biztosított előzetes finanszírozás révén – javítja a betétbiztosítási 
rendszerek finanszírozását. A betétbiztosítási rendszereknek alternatív finanszírozási 
megoldásokat kell fenntartaniuk, amelyek meghatározásuk szerint az EUMSZ 123. cikkében 
rögzített monetáris finanszírozási tilalom tárgyát képezik. A javaslatot jelenleg a Tanács és a 
Parlament tárgyalja. A Bizottság véleménye szerint ez a javaslat biztosítani fogja, hogy 
minden tagállamban hatékony, szilárd és hiteles betétbiztosítási rendszerek létezzenek, 
amelyek összeegyeztethetőek a bankunióval. Jelenleg nincs tervbe véve egy közös 
betétbiztosítási rendszer kialakítása.

Következtetés

                                               
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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A Bizottság meggyőződése szerint a bankunió – az európai bankrendszer sokszínűségének és 
sokféleségének tiszteletben tartása és a belső piac megőrzése mellett – erősíteni fogja a 
pénzügyi rendszer és a bankok stabilitását a részt vevő tagállamokban. Az EUMSZ 127. 
cikkének (6) cikke jogalapot biztosít ahhoz, hogy az EKB a hitelintézetek prudenciális 
felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatban külön feladatokat lásson el.


