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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1416/2012, ktorú predkladajú Gerhard Bucher a Thomas Jahn 
(nemeckí štátni príslušníci), o európskej bankovej únii

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladatelia petície varujú pred zavedením európskej bankovej únie pod dohľadom 
Európskej centrálnej banky, pričom vyjadrujú obavy týkajúce sa spoľahlivosti bankového 
systému a budúcnosti malých regionálnych nemeckých bánk. Domnievajú sa tiež, že európska 
banková únia by bola v rozpore so Zmluvou o fungovaní Európskej únie (napríklad 
s článkami 107 a 127) a vyzývajú Európsky parlament, aby sa postavil proti tomuto projektu.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 8. apríla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 28. augusta 2013

Komisia vo svojom oznámení s názvom „Koncepcia pre rozsiahlu a skutočnú hospodársku 
a menovú úniu – Zahájenie európskej diskusie“1 z 28. novembra 2012 uvádza verziu 
o postupnom otváraní bankovej únie založenom na dokončení programu dôležitej regulačnej 
reformy, ktorá sa vykonáva pre jednotný trh („jednotný súbor pravidiel“).
V prvom kroku sa prostredníctvom jednotného mechanizmu dohľadu – pozostávajúceho 
z ECB a vnútroštátnych orgánov bankového dohľadu – zabezpečí, aby všetky krajiny 
eurozóny a ostatné zúčastnené členské štáty mohli úplne dôverovať kvalite a nestrannosti 
bankového dohľadu, pričom sa zohľadní rozmanitosť a rôznorodosť európskeho bankového 
systému a ochráni vnútorný trh. Dňa 12. septembra 2012 Komisia prijala návrhy, ktorými sa 

                                               
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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zriaďuje jednotný mechanizmus dohľadu, ako aj oznámenie s názvom „Plán smerom 
k vytvoreniu bankovej únie“1. Návrh, ktorým sa ECB poveruje osobitnými úlohami dohľadu, 
je založený na článku 127 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorým sa 
ustanovuje právny základ vykonávania osobitných úloh Európskou centrálnou bankou 
týkajúcich sa politík súvisiacich s obozretným dohľadom nad úverovými inštitúciami 
a ktorým sa ECB poverí úlohou hlavného dohľadu pre všetky banky v eurozóne a ostatných 
zúčastnených členských štátoch. Prostredníctvom centralizácie bankového dohľadu na 
európskej úrovni sa účastníci trhu uistia, že dohľad je nestranný a neobmedzený 
vnútroštátnymi politickými záujmami. V záujme predchádzania konfliktu záujmov bude 
poverenie ECB týkajúce sa menovej politiky a úloh dohľadu úplne oddelené. Prostredníctvom 
vyváženého rozdelenia práce medzi ECB a vnútroštátne orgány dohľadu sa zabezpečí, aby sa 
čo najlepšie využili odborné znalosti a osobitné poznatky a postupy vnútroštátnych orgánov 
dohľadu. Okrem toho ECB úplne zohľadní rozmanitosť európskeho bankového systému 
a súčasne vezme do úvahy rozličné druhy, veľkosť a obchodné modely bánk.

Rada na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 13. decembra 20122, jednomyseľne schválila 
kompromisný návrh. Dňa 19. marca 2013 sa dosiahla politická dohoda medzi Radou 
a Parlamentom.

Jednotný mechanizmus dohľadu sa v neskoršej fáze doplní o jednotný mechanizmus riešenia 
krízových situácií, ktorého úlohou bude reštrukturalizácia a riešenie krízovej situácie bánk 
v ťažkostiach. Fungovanie jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií bude vo veľkej 
miere založené na rámci EÚ pre ozdravenie a riešenie krízových situácií bánk, o ktorom 
v súčasnosti rokujú Rada a Parlament na základe prijatia návrhu Komisie zo 6. júna 2012. 
Dňa 10. júla 2013 Komisia prijala návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje jednotný 
mechanizmus riešenia krízových situácií.

Pokiaľ ide o systémy ochrany vkladov, Komisia v júli 2010 navrhla úpravu existujúcej 
smernice o systémoch ochrany vkladov, prostredníctvom ktorej sa zosúladia a zjednodušia 
chránené vklady, zabezpečí sa rýchlejšie vyplatenie a zlepší sa financovanie systémov 
ochrany vkladov, najmä financovaním ex ante prostredníctvom vyplatenia príspevkov z bánk.
V súvislosti so systémami ochrany vkladov musia byť k dispozícii alternatívne mechanizmy 
financovania, na ktoré sa bude podľa definície naďalej vzťahovať zákaz menového 
financovania ustanovený v článku 123 ZFEÚ. O návrhu v súčasnosti rokujú Rada 
a Parlament. Komisia sa domnieva, že týmto návrhom sa zabezpečia účinné, pevné 
a spoľahlivé systémy ochrany vkladov vo všetkých členských štátoch, ktoré budú v súlade 
s bankovou úniou. V tejto fáze sa neplánuje jednotný systém ochrany vkladov.

Záver

Komisia je presvedčená, že prostredníctvom bankovej únie sa posilní stabilita finančného 
systému a bánk v zúčastnených členských štátoch a súčasne sa bude rešpektovať rôznorodosť 
a rozmanitosť európskeho bankového systému a ochráni sa jednotný trh. V článku 127 ods. 6 
ZFEÚ sa ustanovuje právny základ na delegovanie osobitných úloh na ECB, týkajúcich 
sa politík súvisiacich s obozretným dohľadom nad úverovými inštitúciami.

                                               
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


