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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai įspėja dėl Europos bankų sąjungos sukūrimo prižiūrint Europos 
Centriniam Bankui ir reiškia savo nuogąstavimus dėl bankų sistemos patikimumo bei 
daugybės mažų regioninių Vokietijos bankų ateities. Jie taip pat mano, kad Europos bankų 
sąjunga prieštarautų Sutarčiai dėl Europos Sąjungos veikimo, pvz., jos 107 ir 127 
straipsniams, ir ragina Europos Parlamentą nepritarti šiam projektui.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. balandžio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Komisijos vizija laipsniškai plėtoti bankų sąjungą, kuri priklauso nuo šiuo metu vykdomos 
bendrosios rinkos esminės reguliavimo reformos programos (vadinamųjų bendrų taisyklių) 
užbaigimo, išdėstyta jos 2012 m. lapkričio 28 d. komunikate „Stiprios ir veiksmingos 
ekonominės ir pinigų sąjungos projektas. Europos masto diskusijų pradžia“1.
Pirmuoju etapu bendras priežiūros mechanizmas (BPM), kurį sudaro Europos Centrinis 
Bankas (ECB) ir nacionalinės bankų priežiūros įstaigos, padės užtikrinti, kad visos euro zonos 
šalys ir kitos dalyvaujančios valstybės narės galėtų visiškai pasitikėti bankų priežiūros kokybe 
ir nešališkumu, kartu atsižvelgiant į Europos bankų sistemos įvairovę ir daugialypiškumą bei 
                                               
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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išsaugant vidaus rinką. 2012 m. rugsėjo 12 d. Komisija patvirtino pasiūlymus dėl BPM 
sukūrimo ir komunikatą „Bankų sąjungos kūrimo gairės“1. Pasiūlymas pavesti Europos 
Centriniam Bankui specialias priežiūros užduotis grindžiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 127 straipsnio 6 dalimi, kurioje nustatytas teisinis pagrindas, pagal kurį ECB 
gali atlikti specialias užduotis, susijusias su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų 
priežiūros politika; Europos Centriniam Bankui bus patikėtos esminės visų euro zonos šalių ir 
kitų dalyvaujančių valstybių narių bankų priežiūros užduotys. Centralizuojant bankų priežiūrą 
Europos Sąjungos lygmeniu rinkos dalyviai bus dar kartą patikinti, kad priežiūra yra nešališka 
ir kad jai nedaro įtakos nacionaliniai politiniai interesai. Su pinigų politika ir priežiūros 
užduotimis susiję ECB įgaliojimai bus visiškai atskirti, kad būtų išvengta bet kokių interesų 
konfliktų. Suderinus ECB ir nacionalinių priežiūros institucijų darbo paskirstymą bus 
užtikrintas geriausias nacionalinių priežiūros institucijų patyrimo ir konkrečios praktinės 
patirties panaudojimas. Be to, ECB visapusiškai atsižvelgs į Europos bankų sistemos įvairovę, 
turėdamas omenyje skirtingas bankų rūšis, dydžius ir jų verslo modelius.

2012 m. gruodžio 13 d. susitikime Taryba pasiekė vieningą sutarimą dėl kompromisinių 
pasiūlymų2. Tarybos ir Parlamento politinis susitarimas pasiektas 2013 m. kovo 19 d.

Vėliau bendras priežiūros mechanizmas bus papildytas bendru bankų pertvarkymo 
mechanizmu, kuris skirtas sunkumų turintiems bankams restruktūrizuoti ir jų problemoms 
išspręsti. Bendro bankų pertvarkymo mechanizmo veikimas daugiausia bus grindžiamas ES 
bankų gaivinimo ir pertvarkymo sistema, dėl kurios, 2012 m. birželio 6 d. Komisijai 
patvirtinus pasiūlymą, šiuo metu vyksta derybos Taryboje ir Parlamente. 2013 m. liepos 10 d. 
Komisija priėmė pasiūlymą dėl reglamento dėl bendro bankų pertvarkymo mechanizmo 
sukūrimo.

Dėl indėlių garantijų sistemų 2010 m. liepos mėn. Komisija pasiūlė galiojančios Indėlių 
garantijų sistemos direktyvos pakeitimus, kuriais bus suderinta ir supaprastinta indėlių 
apsauga, užtikrintas greitesnis išmokėjimas ir geresnis indėlių garantijų sistemų finansavimas, 
visų pirma užtikrinant indėlių garantijų sistemų ex ante finansavimą bankų įnašais. Indėlių 
garantijų sistemos turi turėti alternatyvaus finansavimo susitarimus, kurie iš esmės toliau 
priklauso nuo SESV 123 straipsnyje nustatyto piniginio finansavimo draudimo. Dėl šio 
pasiūlymo šiuo metu deramasi Taryboje ir Parlamente. Komisija mano, kad šis pasiūlymas 
padės sukurti veiksmingas, tvirtas ir patikimas indėlių garantijų sistemas visose valstybėse 
narėse, atitinkančiose bankų sąjungos reikalavimus. Sukurti bendrą indėlių garantijų sistemą 
šiuo etapu nenumatyta.

Išvada

Komisija yra įsitikinusi, kad bankų sąjunga padidins finansų sistemos ir dalyvaujančių 
valstybių narių bankų stabilumą, kartu paisant Europos bankų sistemos įvairovės ir 
daugialypiškumo bei išsaugant vidaus rinką. SESV 127 straipsnio 6 dalyje nustatytas teisinis 
pagrindas, kuriuo remiantis Europos Centriniam Bankui galima pavesti specialias užduotis, 
susijusias su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika.“

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/finances/banking-union/index_en.htm.
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/LT/ecofin/134289.pdf.


