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I

JOHDANTO

1.

Lisäyksessä esitetty pankkiunionia koskeva tilannekatsaus kattaa i) Romanian
puheenjohtajakaudella saavutetun edistymisen riskien vähentämisessä ja muissa pankkiunionin
täydentämistä koskevassa kesäkuun 2016 etenemissuunnitelmassa hahmotelluissa toimenpiteissä
sekä ii) eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän (European Deposit Insurance Scheme, EDIS)
perustamista koskevasta komission ehdotuksesta käytyjen neuvottelujen tulokset. Katsauksessa
esitellään puheenjohtajavaltion näkemyksiä pankkiunionin vahvistamiseen tähtäävien
toimenpiteiden edistymisestä.
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2.

Riskienvähentämistoimenpiteiden osalta komissio esitteli 23. marraskuuta 2016 riskien
vähentämiseen tähtääviä lainsäädäntötoimenpiteitä (nk. pankkipaketin). Euroopan parlamentti
vahvisti 16. huhtikuuta 2019 ensimmäisen käsittelyn kantansa komission ehdotuksiin, ja
neuvosto hyväksyi tekstit 14. toukokuuta. Hyväksytty lainsäädäntö allekirjoitettiin
20. toukokuuta 2019, ja se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä kesäkuun
aikana. Säädökset tulevat voimaan 20 päivän kuluttua julkaisemisesta.

3.

Vastaukseksi neuvoston kehotukseen toteuttaa lisätoimia järjestämättömien lainojen
ongelmaan puuttumiseksi EU:ssa komissio ehdotti – heinäkuussa 2017 hyväksytyn
järjestämättömien lainojen käsittelyä koskevan EU:n toimintasuunnitelman mukaisesti –
maaliskuussa 2018 pakettia, joka sisältää sekä säädöksiä että muita kuin lainsäädännöllisiä
toimenpiteitä tällaisiin lainoihin liittyvien kysymysten käsittelemiseksi, muun muassa
ehdotuksen asetukseksi järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen
vähimmäisvaatimuksista uusia järjestämättömiksi muuttuvia lainoja silmällä pitäen (asetus
järjestämättömiä lainoja koskevista varautumisjärjestelyistä) sekä ehdotuksen direktiiviksi
luotonhallinnoijista, luotonostajista ja vakuuksien realisoimisesta. Direktiivi muodostuu
kahdesta osasta: i) järjestämättömien lainojen myyntiin tarkoitettujen jälkimarkkinoiden
kehittäminen ja ii) tuomioistuinten ulkopuolinen nopeutettu vakuuksien täytäntöönpano
(AECE).

4.

Jo Itävallan puheenjohtajakaudella päästiin poliittiseen yhteisymmärrykseen asetuksesta
järjestämättömiä lainoja koskevista varautumisjärjestelyistä. Lainsäädäntövallan käyttäjät
hyväksyivät tekstin lopullisesti, ja se allekirjoitettiin Romanian puheenjohtajakaudella. Asetus
julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä huhtikuussa, ja se tuli voimaan
28. huhtikuuta.

5.

Pysyvien edustajien komitea hyväksyi 27. maaliskuuta 2019 valtuutuksen neuvotella
Euroopan parlamentin kanssa järjestämättömiä lainoja koskevan direktiivin siitä osasta, jossa
käsitellään järjestämättömien lainojen myyntiin tarkoitettujen jälkimarkkinoiden kehittämistä.

6.

Direktiivin AECE-osan tarkastelu on yhä käynnissä neuvoston työryhmässä.
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7.

Eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän (EDIS) osalta puheenjohtajavaltio Romania
jatkoi työskentelyä teknisellä tasolla edellisillä puheenjohtajakausilla saavutetun edistymisen
pohjalta. Pankkiunionin vahvistamista käsittelevä ad hoc -työryhmä on kokoontunut vuoden
2019 alkupuoliskolla kerran. Eurooppalaista talletussuojajärjestelmää käsittelevä korkean
tason työryhmä on hoitanut tärkeimmät keskustelut etenemissuunnitelmasta, joka koskee
eurooppalaisesta talletussuojajärjestelmästä käytävien poliittisten neuvottelujen aloittamista.

II

LOPUKSI

Edellä esitetyn perusteella pysyvien edustajien komiteaa pyydetään suosittamaan neuvostolle,
että se hyväksyisi tämän ilmoituksen lisäyksessä olevan puheenjohtajavaltion
tilannekatsauksen.

___________________
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