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Izvješće o napretku u vezi s bankovnom unijom

I.

UVOD

1.

Izvješće o napretku u vezi s bankovnom unijom koje se nalazi u dopuni odnosi se na: i. napredak
postignut u okviru rumunjskog predsjedanja u vezi s mjerama smanjenja rizika i drugim mjerama
navedenima u planu za dovršetak bankovne unije iz lipnja 2016. i ii. ishod rasprava o prijedlogu
Komisije za uspostavu europskog sustava osiguranja depozita (EDIS). U izvješću se navode
mišljenja predsjedništva o ostvarenom napretku u vezi s mjerama za jačanje bankovne unije.
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2.

U pogledu mjera za smanjenje rizika, Komisija je 23. studenoga 2016. predstavila paket
zakonodavnih mjera za smanjenje rizika („paket o bankarstvu”). Europski parlament 16.
travnja 2019. donio je stajalište o prijedlozima Komisije u prvom čitanju, a Vijeće je tekstove
odobrilo 14. svibnja. Doneseno zakonodavstvo potpisano je 20. svibnja 2019. i bit će
objavljeno u Službenom listu tijekom lipnja te stupiti na snagu 20 dana nakon objave.

3.

Kao odgovor na poziv Vijeća za dodatne mjere za rješavanje problema neprihodujućih
kredita u EU-u, kao što je navedeno u akcijskom planu za rješavanje problema loših kredita u
Europi iz srpnja 2017., Komisija je u ožujku 2018. predložila paket zakonodavnih i
nezakonodavnih mjera za rješavanje problema neprihodujućih kredita, uključujući i nacrt
uredbe o minimalnom pokriću gubitka za neprihodujuće izloženosti za novoodobrene kredite
koji postanu neprihodujući (uredba o bonitetnom zaštitnom mehanizmu za neprihodujuće
kredite) te nacrt direktive o pružateljima usluge servisiranja kredita, kupcima kredita i naplati
kolaterala. Direktiva obuhvaća dva područja: i. razvoj sekundarnih tržišta za prodaju
neprihodujućih kredita i ii. ubrzanu izvansudsku naplatu kolaterala.

4.

Politički dogovor o uredbi o bonitetnom zaštitnom mehanizmu za neprihodujuće kredite
postignut je još tijekom austrijskog predsjedanja. Suzakonodavci su tekst konačno donijeli i
potpisali tijekom rumunjskog predsjedanja. Uredba je u travnju objavljena u Službenom listu i
stupila je na snagu 28. travnja.

5.

Coreper je 27. ožujka 2019. odobrio mandat za pregovore s Europskim parlamentom o dijelu
direktive o neprihodujućim kreditima koji se odnosi na razvoj sekundarnih tržišta za prodaju
neprihodujućih kredita.

6.

Radna skupina Vijeća još radi na dijelu direktive koji se odnosi na ubrzanu izvansudsku
naplatu kolaterala.
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7.

Što se tiče EDIS-a, rumunjsko predsjedništvo nastavilo je rad na tehničkoj razini oslanjajući
se pritom na napredak koji su postigla prethodna predsjedništva. Ad hoc radna skupina za
jačanje bankovne unije („AHWP”) jednom se sastala u prvoj polovici 2019. Radna skupina na
visokoj razini za EDIS bavi se glavnim raspravama o planu za početak političkih pregovora o
EDIS-u.

II. ZAKLJUČAK

S obzirom na navedeno Odbor stalnih predstavnika poziva se da predloži Vijeću da potvrdi
izvješće o napretku predsjedništva kako je navedeno u dopuni ovoj napomeni.

___________________
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