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Predmet:

Správa o pokroku týkajúca sa bankovej únie

I.

ÚVOD

1.

Správa o pokroku týkajúca sa bankovej únie uvedená v dodatku sa týka: i) pokroku dosiahnutého
počas rumunského predsedníctva, pokiaľ ide o opatrenia na zníženie rizika a ďalšie opatrenia
uvedené v pláne na dobudovanie bankovej únie z júna 2016, a ii) výsledku rokovaní o návrhu
Komisie na vytvorenie európskeho systému ochrany vkladov (EDIS). Predstavuje názory
predsedníctva na dosiahnutý pokrok v súvislosti s opatreniami na posilnenie bankovej únie.
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2.

Pokiaľ ide o opatrenia na zníženie rizika, Komisia 23. novembra 2016 predložila balík
legislatívnych opatrení na zníženie rizika („balík predpisov týkajúcich sa bánk“). Európsky
parlament prijal 16. apríla 2019 pozíciu v prvom čítaní k návrhom Komisie a Rada 14. mája
schválila ich znenia. Prijaté právne predpisy sa podpísali 20. mája 2019 a v úradnom vestníku
sa uverejnia v priebehu júna, pričom účinnosť nadobudnú 20 dní po uverejnení.

3.

V reakcii na výzvu Rady, aby sa prijali ďalšie opatrenia na riešenie problému nesplácaných
úverov v EÚ, ako sa uvádza v jej akčnom pláne z júla 2017 týkajúcom sa riešenia
nesplácaných úverov v Európe, Komisia v marci 2018 navrhla balík legislatívnych a
nelegislatívnych opatrení na riešenie otázok týkajúcich sa nesplácaných úverov vrátane
návrhu nariadenia o minimálnom krytí strát pri problémových expozíciách pre novovytvorené
úvery, z ktorých sa stanú nesplácané úvery (nariadenie o prudenciálnom zabezpečovacom
mechanizme pre nesplácané úvery), ako aj návrhu smernice o správcoch úverov, nákupcoch
úverov a vymáhaní kolaterálu. Uvedená smernica sa skladá z dvoch častí venovaných:
i) rozvoju sekundárnych trhov pre predaj nesplácaných úverov a ii) zrýchlenému
mimosúdnemu vymáhaniu kolaterálu.

4.

Ešte počas rakúskeho predsedníctva sa dosiahla politická dohoda o nariadení o prudenciálnom
zabezpečovacom mechanizme pre nesplácané úvery. Konečné prijatie zo strany
spoluzákonodarcov a podpísanie znenia prebehlo počas rumunského predsedníctva.
Nariadenie sa v úradnom vestníku uverejnilo v apríli a účinnosť nadobudlo 28. apríla.

5.

Coreper schválil 27. marca 2019 mandát na rokovania s Európskym parlamentom o časti
smernice o nesplácaných úveroch venovanej rozvoju sekundárnych trhov pre predaj
nesplácaných úverov.

6.

V pracovnej skupine Rady sa naďalej pracuje na časti smernice venovanej zrýchlenému
mimosúdnemu vymáhaniu kolaterálu.
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7.

Pokiaľ ide o európsky systém ochrany vkladov (EDIS), rumunské predsedníctvo
pokračovalo v práci na technickej úrovni, pričom nadviazalo na pokrok dosiahnutý
predchádzajúcimi predsedníctvami. V prvom polroku 2019 pracovná skupina ad hoc
pre posilnenie bankovej únie rokovala raz. Najdôležitejšie rokovania o pláne na začatie
politických rokovaní o systéme EDIS prebiehali v pracovnej skupine na vysokej úrovni
pre systém EDIS.

II. ZÁVER

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa Výbor stálych predstaviteľov vyzýva, aby odporučil
Rade schváliť správu predsedníctva o pokroku uvedenú v dodatku k tejto poznámke.

___________________
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