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FELJEGYZÉS
Küldi:

az elnökség

Címzett:

az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács

Tárgy:

Jelentés a bankunióval kapcsolatban elért eredményekről

I.

BEVEZETÉS

1.

A függelékben található, a bankunióval kapcsolatban elért eredményekről szóló jelentés a
következőkről számol be: i. a román elnökség hivatali ideje alatt a kockázatcsökkentési
intézkedésekkel és a bankunió kiteljesítésének 2016-os ütemtervében körvonalazott egyéb
intézkedésekkel kapcsolatban elért eredmények; valamint ii. az európai betétbiztosítási rendszer
létrehozásáról szóló bizottsági javaslattal kapcsolatos tárgyalások eredményei. A jelentésben az
elnökség ismerteti a bankunió megerősítését célzó intézkedések vonatkozásában elért
eredményekkel kapcsolatos meglátásait.
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2.

A kockázatcsökkentési intézkedések tekintetében a Bizottság 2016. november 23-án
benyújtotta a kockázatcsökkentést célzó jogalkotási intézkedések csomagját („banki
csomag”). Az Európai Parlament 2019. április 16-án elfogadta a Bizottság javaslatait illető,
első olvasatban kialakított álláspontját, a Tanács pedig május 14-én elfogadta a szövegeket.
Az elfogadott jogszabályok aláírására 2019. május 20-án került sor, amelyet június folyamán
a Hivatalos Lapban való kihirdetés, majd 20 nappal később a hatályba lépés követ.

3.

A Tanács az európai nemteljesítő hitelek problémájának kezelése céljából további
intézkedéseket sürgetett az európai nemteljesítő hitelek kezelésére vonatkozó, 2017 júliusi
cselekvési tervében. A felszólításra válaszul a Bizottság 2018 márciusában egy a nemteljesítő
hitelekkel kapcsolatos kérdések kezelését célzó, jogalkotási és nem jogalkotási intézkedéseket
egyaránt magában foglaló csomagra tett javaslatot, amelyben többek között szerepel egy
rendelettervezet a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezetről, az
újonnan nyújtott és később nemteljesítővé váló hitelek kezelése céljából (a nemteljesítő
hitelekre vonatkozó prudenciális óvintézkedésről szóló rendelet), és egy irányelvtervezet a
hitelgondozókról, a hitelfelvásárlókról és a biztosíték érvényesítéséről. Az irányelv két
részből áll: i. a nemteljesítő hitelek értékesítésére szolgáló másodlagos piacok kiépítése,
valamint ii. a peren kívüli gyorsított biztosítékérvényesítési eljárás

4.

A nemteljesítő hitelekre vonatkozó prudenciális óvintézkedésről szóló rendeletről még az
osztrák elnökség hivatali ideje alatt megállapodás született. A román elnökség alatt a
társjogalkotók véglegesen elfogadták és aláírták a szöveget. A rendeletet áprilisban hirdették
ki a Hivatalos Lapban, és április 28-án lépett hatályba.

5.

A Coreper 2019. március 27-én jóváhagyta a prudenciális rendeletnek a nemteljesítő hitelek
értékesítésére szolgáló másodlagos piacok kiépítéséről szóló részére irányuló, az Európai
Parlamenttel folytatandó tárgyalásokra szóló tárgyalási megbízást.

6.

Az irányelv peren kívüli gyorsított biztosítékérvényesítési eljárásról szóló részével
kapcsolatos munka még folyamatban van a Tanács egyik munkacsoportjában.
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7.

Az európai betétbiztosítási rendszer kapcsán a román elnökség az előző elnökségek által
elért eredményekre építve folytatta a technikai szintű munkát. A bankunió megerősítésével
foglalkozó ad hoc munkacsoport 2019 első félévében egyszer ülésezett. Az európai
betétbiztosítási rendszerrel foglalkozó magas szintű munkacsoportban lezajlottak az európai
betétbiztosítási rendszerről folytatandó politikai tárgyalások megkezdésének ütemtervéről
szóló főbb megbeszélések.

II. KÖVETKEZTETÉS

A fentiek fényében felkérjük az Állandó Képviselők Bizottságát, hogy javasolja a Tanácsnak,
hogy nyugtázza az elért eredményekről szóló, e feljegyzés kiegészítésében foglalt elnökségi
jelentést.

___________________
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