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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners waarschuwen voor de oprichting van een Europese bankenunie onder toezicht van 
de Europese Centrale Bank en uiten hun bezorgdheid over de stabiliteit van het bankwezen en 
de toekomst van een groot aantal regionale banken in Duitsland. Zij zijn tevens van mening 
dat de oprichting van een Europese bankenunie in strijd zou zijn met het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie (bijvoorbeeld de artikelen 107 en 127) en verzoeken het 
Europees Parlement zich tegen dit project te verzetten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 april 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

De visie van de Commissie van een zich geleidelijk ontplooiende bankenunie die berust op de 
voltooiing van het programma voor substantiële regelgevingshervorming dat voor de 
eengemaakte markt aan de gang is (het "gemeenschappelijk rulebook"), wordt uiteengezet in 
haar mededeling "Blauwdruk voor een hechte economische en monetaire unie (EMU): Aanzet 
tot een Europees debat" van 28 november 20121. 
In een eerste stap zal het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (single supervisory 
mechanism, SSM) – samengesteld uit de ECB en de nationale autoriteiten voor 
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bankentoezicht – ervoor zorgen dat alle landen uit de eurozone en andere deelnemende 
lidstaten het volle vertrouwen kunnen hebben in de kwaliteit en onpartijdigheid van het 
bankentoezicht, terwijl wel nog rekening gehouden wordt met de diversiteit en heterogeniteit 
van het Europese bankensysteem en de interne markt behouden blijft. Op 12 september 2012 
heeft de Commissie voorstellen goedgekeurd ter oprichting van het SSM, evenals een 
mededeling over de Routekaart voor een bankenunie1.  Het voorstel waarbij specifieke 
toezichtstaken aan de ECB toegekend worden, is gebaseerd op artikel 127, lid 6, van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), waarin de wettelijke basis is 
bepaald waardoor de ECB specifieke beleidstaken kan uitvoeren betreffende het prudentieel 
toezicht op kredietinstellingen, en zal belangrijke toezichtstaken voor alle banken in de 
eurozone en andere deelnemende lidstaten aan de ECB toewijzen. De centralisatie van het 
bankentoezicht op Europees niveau zal marktdeelnemers geruststellen dat het toezicht 
onpartijdig is en niet gehinderd wordt door nationale politieke belangen. De mandaten van de 
ECB voor het monetair beleid en de toezichthoudende taken zullen volledig gescheiden 
blijven om alle mogelijke belangenconflicten te vermijden. Een evenwichtige taakverdeling 
tussen de ECB en nationale toezichthouders zal ervoor zorgen dat de expertise en de 
specifieke knowhow van de nationale toezichthouders ten volle benut zal worden. Bovendien 
zal de ECB de diversiteit van het Europese bankensysteem volledig in acht nemen en 
rekening houden met de verschillende soorten, omvang en bedrijfsmodellen van banken. 

Op zijn bijeenkomst van 13 december 2012 sprak de Raad unaniem een akkoord uit over 
compromisvoorstellen.2 Op 19 maart 2013 hebben de Raad en het Parlement een politieke 
overeenkomst bereikt. 

Het SSM zal in een latere fase aangevuld worden met een gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme (single resolution mechanism, SRM) dat verantwoordelijk zal zijn 
voor het herstructureren en afwikkelen van banken in moeilijkheden. Het functioneren van het 
SRM zal grotendeels gebaseerd zijn op het EU-kader voor herstel en afwikkeling van banken 
dat momenteel besproken wordt in de Raad en het Parlement na de goedkeuring van een 
voorstel van de Commissie op 6 juni 2012. De Commissie keurde een voorstel goed voor een 
verordening ter instelling van een SRM op 10 juli 2013. 

Wat betreft depositogarantiestelsels (DGS), stelde de Commissie in juli 2010 een wijziging 
voor van de bestaande richtlijn betreffende DGS die zal zorgen voor harmonisatie en 
vereenvoudiging van de beschermde deposito's, snellere uitbetaling en betere financiering van 
DGS, met name door financiering ex ante die betaald zal worden aan de hand van bijdragen 
van de banken. DGS dienen over alternatieve financieringsmodaliteiten te beschikken, die per 
definitie onderworpen blijven aan het verbod op monetaire financiering zoals bepaald in 
artikel 123 van het VWEU. Het voorstel wordt momenteel besproken in de Raad en het 
Parlement. De Commissie meent dat dit voorstel in alle lidstaten zal zorgen voor 
doeltreffende, stabiele en betrouwbare DGS, die in overeenstemming zijn met de bankenunie. 
Een gemeenschappelijk DGS wordt op dit ogenblik niet beoogd.

Conclusie

De Commissie is van mening dat de bankenunie zal zorgen voor meer stabiliteit van het 
financiële systeem en de banken in de deelnemende lidstaten, terwijl de heterogeniteit en 
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diversiteit van het Europese bankensysteem gerespecteerd wordt en de interne markt 
behouden blijft. In artikel 127, lid 6, van het VWEU is de wettelijke basis vastgelegd om 
specifieke beleidstaken betreffende het prudentieel toezicht van kredietinstellingen aan de 
ECB toe te wijzen.


