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Przedmiot: Petycja 1416/2012, którą złożyli Gerhard Bucher i Thomas Jahn (Niemcy) w 
sprawie europejskiej unii bankowej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję przestrzegają przed utworzeniem europejskiej unii bankowej pod 
nadzorem Europejskiego Banku Centralnego, wyrażając obawy związane z zasadnością zasad 
funkcjonowania systemu bankowego oraz z przyszłością wielu małych i regionalnych 
niemieckich banków. Ich zdaniem utworzenie europejskiej unii bankowej stałoby również w 
sprzeczności z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (np. z art. 107 i 127); 
składający petycję wzywają Parlament Europejski do wyrażenia sprzeciwu wobec tego 
projektu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 kwietnia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Wizja Komisji dotycząca stopniowo rozwijającej się unii bankowej, polegającej na 
ukończeniu będącego w toku istotnego programu reform regulacyjnych dotyczących 
jednolitego rynku („jednolitego zbioru przepisów”), przedstawiona została w komunikacie 
Komisji z dnia 28 listopada 2012 r. „Plan działania na rzecz pogłębionej i rzeczywistej unii 
gospodarczej i walutowej (UGW) – otwarcie debaty europejskiej”1. 

                                               
1 COM (2012)0777 final/2 http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/president/news/archives/2012/11/pdf/blueprint_en.pdf.
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W pierwszym etapie jednolity mechanizm nadzorczy – złożony z organów nadzorczych EBC 
oraz krajowych organów nadzorczych – zapewni, aby wszystkie kraje należące do strefy euro 
i inne uczestniczące państwa członkowskie mogły mieć całkowitą pewność co do jakości i 
bezstronności nadzoru  bankowego, jednocześnie uwzględniając zróżnicowanie i 
heterogeniczność europejskiego systemu bankowego i chroniąc rynek wewnętrzny. W dniu 12 
września 2012 r. Komisja przyjęła wnioski ustanawiające jednolity mechanizm nadzorczy 
oraz komunikat w sprawie planu działania na rzecz unii bankowej1. Wniosek przekazujący 
szczególne zadania nadzorcze Europejskiemu Bankowi Centralnemu oparty jest na art. 127 
ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który zapewnia podstawę 
prawną dla wykonywania przez EBC szczególnych zadań dotyczących strategii w dziedzinie 
nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i powierzy EBC kluczowe zadania 
nadzorcze w odniesieniu do wszystkich banków w strefie euro i innych uczestniczących 
państwach członkowskich. Centralizacja nadzoru bankowego na szczeblu europejskim 
utwierdzi uczestników rynków w przekonaniu, że nadzór jest bezstronny i wolny od wpływu 
krajowych interesów politycznych. Mandaty EBC dotyczące polityki pieniężnej i zadań 
związanych z nadzorem będą całkowicie oddzielone w celu uniknięcia wszelkich konfliktów 
interesów. Zrównoważony podział prac między EBC i krajowymi organami nadzoru zapewni 
najlepsze wykorzystanie wiedzy fachowej i szczególnych umiejętności krajowych organów 
nadzorczych. Ponadto EBC w pełni uwzględni różnorodność europejskiego systemu 
bankowego, w tym różne rodzaje, wielkości i modele biznesowe banków.

Na swoim posiedzeniu z dnia 13 grudnia 2012 r. Rada osiągnęła jednomyślne porozumienie 
w sprawie kompromisowych wniosków2. Rada i Parlament osiągnęły porozumienie 
polityczne w dniu 19 marca 2013 r. 

Jednolity mechanizm nadzorczy zostanie w późniejszym etapie uzupełniony o jednolity 
mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, mający na celu 
restrukturyzację i uporządkowaną likwidację banków w trudnej sytuacji. Funkcjonowanie 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków będzie w dużej 
mierze oparte na ramach UE na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, które są obecnie, w następstwie 
przyjęcia wniosku Komisji w dniu 6 czerwca 2012 r., przedmiotem negocjacji w Radzie i 
Parlamencie. W dniu 10 lipca 2013 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie rozporządzenia 
ustanawiającego jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Jeżeli chodzi o systemy gwarancji depozytów, Komisja złożyła w lipcu 2010 r. wniosek w 
sprawie modyfikacji istniejącej dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów, który 
przewiduje ujednolicenie i uproszczenie chronionych depozytów, zapewnienie szybszych 
wypłat i poprawę finansowania systemu gwarancji depozytów, zwłaszcza przez finansowanie 
ex ante opłacane z wkładu otrzymanego od banków. System gwarancji depozytów musi 
obejmować alternatywne zasady finansowania, które z definicji podlegają zakazowi 
finansowania ze środków banku centralnego zawartemu w art. 123 TFUE. Wniosek 
poddawany jest obecnie negocjacjom w Radzie i Parlamencie. Komisja uważa, że wniosek 
ten zapewni we wszystkich państwach członkowskich skuteczne, pewne i wiarygodne 
systemy gwarancji depozytów, które są spójne z unią bankową. Na tym etapie nie przewiduje 
się wspólnego systemu gwarancji depozytów.

                                               
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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Wniosek

Komisja jest przekonana, że unia bankowa zwiększy stabilność systemu finansowego i 
banków w uczestniczących państwach członkowskich, przy jednoczesnym poszanowaniu 
zróżnicowania i heterogeniczności europejskiego systemu bankowego i ochronie rynku 
wewnętrznego. W art. 127 ust. 6 TFUE zapewniono podstawę prawną przekazania EBC 
szczególnych zadań dotyczących strategii w dziedzinie nadzoru ostrożnościowego nad 
instytucjami kredytowymi.


