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Zpráva o pokroku při vytváření bankovní unie

I.

ÚVOD

1.

Zpráva o pokroku při vytváření bankovní unie obsažená v dodatku se týká: i) pokroku, kterého
bylo dosaženo za rumunského předsednictví ohledně snížení rizik a dalších opatření vytyčených
v plánu na dokončení bankovní unie z června roku 2016, a ii) výsledku jednání o návrhu Komise
o zřízení evropského systému pojištění vkladů („systém EDIS“). Předsednictví ve zprávě
vyhodnotilo pokrok dosažený při práci na opatřeních na posilování bankovní unie.
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2.

Pokud jde o opatření ke snížení rizik, Komise dne 23. listopadu 2016 předložila balíček
legislativních opatření v této oblasti („bankovní balíček“). Dne 16. dubna 2019 přijal
Evropský parlament k návrhům Komise svůj postoj v prvním čtení a Rada jejich znění
potvrdila dne 14. května. Přijaté předpisy byly podepsány dne 20. května 2019, budou
zveřejněny v Úředním věstníku v průběhu června a vstoupí v platnost 20 dní po zveřejnění.

3.

V reakci na výzvu Rady, aby byla učiněna další opatření k řešení problému úvěrů se
selháním v EU, obsaženou v jejím akčním plánu z července 2017 pro řešení úvěrů se
selháním v Evropě, navrhla Komise v březnu 2018 balíček legislativních a nelegislativních
opatření k řešení této problematiky, včetně návrhu nařízení o minimálním krytí ztrát
z nevýkonných expozic u nově poskytnutých úvěrů, u nichž dojde k selhání („nařízení
o obezřetnostní pojistce pro úvěry se selháním“), a návrhu směrnice o obsluhovatelích úvěrů,
kupcích úvěrů a vymáhání kolaterálu. Směrnice má dvě části: i) rozvoj sekundárních trhů pro
prodej úvěrů se selháním a ii) urychlené mimosoudní vymáhání kolaterálu.

4.

Ještě za rakouského předsednictví bylo dosaženo politické dohody o nařízení o obezřetnostní
pojistce pro úvěry se selháním. Ke konečnému přijetí spolunormotvůrci a podpisu znění
nařízení došlo za předsednictví rumunského. Nařízení bylo zveřejněno v Úředním věstníku
v dubnu a vstoupilo v platnost dne 28. dubna.

5.

Dne 27. března 2019 schválil Výbor stálých zástupců mandát pro jednání s Evropským
parlamentem o té části směrnice o úvěrech se selháním, která se týká rozvoje sekundárních
trhů pro prodej úvěrů se selháním.

6.

V pracovní skupině Rady pokračuje práce na části směrnice věnované urychlenému
mimosoudnímu vymáhání kolaterálu.
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7.

Pokud jde o systém EDIS, rumunské předsednictví pokračovalo v práci na technické úrovni
na základě pokroku dosaženého předchozími předsednictvími. Ad hoc pracovní skupina pro
posílení bankovní unie („ad hoc pracovní skupina“) se sešla jednou v první polovině roku
2019. Diskusím o plánu pro zahájení politických jednání o systému EDIS se věnovala
zejména Pracovní skupina na vysoké úrovni pro systém EDIS.

II. ZÁVĚR

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Výbor stálých zástupců vyzývá, aby Radě
doporučil potvrdit zprávu předsednictví o pokroku obsaženou v dodatku této poznámky.

___________________
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