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1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarii avertizează cu privire la introducerea uniunii bancare europene sub supravegherea 
Băncii Centrale Europene, exprimându-şi temerile legate de soliditatea sistemului bancar şi 
viitorul a numeroase bănci regionale mici din Germania. De asemenea, sunt de părere că o 
uniune bancară europeană ar contraveni Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene (de 
exemplu, articolele 107 şi 127) şi solicită Parlamentului European să se opună acestui proiect.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 aprilie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Viziunea Comisiei asupra unei uniuni bancare dezvoltate treptat şi bazate pe finalizarea 
programului de reforme substanţiale în materie de reglementare a pieţei unice, aflat în 
derulare („cadrul de reglementare unic”), este prezentată în comunicarea sa intitulată „Proiect 
pentru o uniune economică şi monetară profundă şi veritabilă (UEM) – Lansarea unei 
dezbateri la nivel european”, din 28 noiembrie 20121. 
Ca un prim pas, mecanismul de supraveghere unic (MSU) – alcătuit din BCE şi autorităţile 
naţionale de supraveghere bancară – va garanta că toate ţările din zona euro şi alte state 
membre participante pot avea încredere deplină în calitatea şi imparţialitatea supravegherii 

                                               
1 COM(2012)777/2  http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/president/news/archives/2012/11/pdf/blueprint_en.pdf
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bancare, ţinând seama totodată de diversitatea şi caracterul eterogen ale sistemului bancar 
european şi menţinând piaţa internă. La 12 septembrie 2012, Comisia a adoptat propuneri 
privind instituirea unui MSU, precum şi o comunicare cu privire la foaia de parcurs către o 
uniune bancară1. Propunerea care conferă BCE sarcini de supraveghere specifice se bazează 
pe articolul 127 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), care 
prevede un temei juridic prin care BCE poate să efectueze misiuni specifice privind politicile 
în domeniul supravegherii prudenţiale a instituţiilor de credit, şi va încredinţa BCE 
competenţe esenţiale în materie de supraveghere pentru toate băncile din zona euro şi din alte 
state membre participante. Centralizarea mecanismelor de supraveghere a sectorului bancar la 
nivel european îi va asigura pe participanţii de pe piaţă că supravegherea este imparţială şi 
neobstrucţionată de interese politice naţionale. Pentru a evita orice conflict de interese, 
mandatele BCE privind politica monetară şi sarcinile de supraveghere vor fi separate în 
totalitate. O diviziune echilibrată a muncii între BCE şi autorităţile naţionale de supraveghere 
va garanta o utilizare optimă a expertizei şi a know how-ului specific de care dispun 
autorităţile naţionale de reglementare. De asemenea, BCE va acorda atenţia deplină 
diversităţii sistemului bancar european, luând în considerare diferitele tipuri, dimensiuni şi 
modele de afaceri ale băncilor. 

În reuniunea sa din 13 decembrie 2012, Consiliul a ajuns la un acord unanim privind 
propunerile de compromis2. La 19 martie 2013, s-a ajuns la un acord politic în Consiliu şi 
Parlament. 

MSU va fi completat ulterior de un mecanism de rezoluţie unic (MRU), responsabil cu 
restructurarea şi cu rezoluţia băncilor falimentare. Funcţionarea MRU se va baza în mare 
parte pe cadrul UE privind redresarea şi soluţionarea situaţiilor de criză în sectorul bancar, 
care se află în prezent în faza de negociere în Consiliu şi în Parlament în urma adoptării unei 
propuneri a Comisiei la 6 iunie 2012. La 10 iulie 2013, Comisia a adoptat o propunere de 
regulament de instituire a unui mecanism de rezoluţie unic (MRU). 

În ceea ce priveşte schemele de garantare a depozitelor (SGD), Comisia a propus în iulie 2010 
o modificare a directivei existente privind SGD, care va armoniza şi va simplifica depozitele 
protejate, va asigura accelerarea plăţilor şi îmbunătăţirea finanţării SGD, îndeosebi printr-o 
finanţare ex ante asigurată prin contribuţii din partea băncilor. SGD trebuie să dispună de 
mecanisme de finanţare alternativă care, prin definiţie, fac obiectul interdicţiei de finanţare 
monetară prevăzută la articolul 123 din TFUE. În prezent, propunerea este în curs de 
negociere în Consiliu şi în Parlamentul European. Comisia consideră că această propunere va 
asigura SGD-uri eficiente, robuste şi credibile în toate statele membre, care să fie compatibile 
cu uniunea bancară. Un SGD comun nu este avut în vedere în stadiul de faţă.

Concluzie

Comisia este convinsă că uniunea bancară va consolida stabilitatea sistemului financiar şi a 
băncilor din statele membre participante, respectând totodată caracterul eterogen şi 
diversitatea sistemului bancar european şi menţinând piaţa internă. Articolul 127 alineatul (6) 
din TFUE prevede temeiul juridic pentru a încredinţa BCE misiuni specifice privind 
supraveghere prudenţială a instituţiilor de credit.

                                               
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


