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Progresa ziņojums par banku savienību

I.

IEVADS

1.

Papildinājumā iekļautais progresa ziņojums par banku savienību attiecas uz šādiem elementiem:
i) progress, kas Rumānijas prezidentūras laikā panākts saistībā ar riska mazināšanu un citiem
pasākumiem, kas izklāstīti 2016. gada jūnija ceļvedī par banku savienības izveides pabeigšanu, un
ii) rezultāts, kas panākts diskusijās par Komisijas priekšlikumu par Eiropas noguldījumu
apdrošināšanas sistēmas (ENAS) izveidi. Ziņojumā sniegti prezidentvalsts ieskati par progresu,
kas panākts banku savienības stiprināšanas pasākumos.

9729/19

gu/MMA/ic
ECOMP.1.B.

1

LV

2.

Attiecībā uz riska mazināšanas pasākumiem Komisija 2016. gada 23. novembrī nāca klājā
ar leģislatīviem pasākumiem riska mazināšanas jomā ("banku pakete"). Eiropas Parlaments
savu nostāju attiecībā uz Komisijas priekšlikumiem pieņēma pirmajā lasījumā 2019. gada
16. aprīlī, un Padome tekstus apstiprināja 14. maijā. Pieņemto tiesību aktu parakstīšana notika
2019. gada 20. maijā, Oficiālajā Vēstnesī tos publicēs jūnijā un tie stāsies spēkā 20 dienas pēc
publicēšanas.

3.

Reaģējot uz Padomes aicinājumu paredzēt turpmākus pasākumus, lai risinātu problēmu
saistībā ar ienākumus nenesošiem aizdevumiem (INA) Eiropas Savienībā, kā izklāstīts
2017. gada jūlija dokumentā "Rīcības plāns, kā risināt ienākumus nenesošo aizdevumu
problēmu Eiropā", Komisija 2018. gada martā ierosināja leģislatīvu un neleģislatīvu
pasākumu paketi, ar ko pievēršas INA problēmām, tostarp projektu regulai par zaudējumu
seguma minimumu nerezultatīviem riska darījumiem attiecībā uz jaunizsniegtiem
aizdevumiem, kas kļuvuši ienākumus nenesoši (Regula par ienākumus nenesošu aizdevumu
prudenciālā atbalsta mehānismu) un projektu Direktīvai par kredītu apkalpotājiem, kredītu
pircējiem un nodrošinājuma atgūšanu. Direktīva sastāv no divām daļām: i) tādu sekundāro
tirgu attīstība, kuros pārdod ienākumus nenesošus aizdevumus, un ii) pret nodrošinājumu
vērsta paātrināta ārpustiesas izpilde (AECE).

4.

Politiska vienošanās par Regulu par ienākumus nenesošu aizdevumu prudenciālā atbalsta
mehānismu tika panākta vēl Austrijas prezidentūras laikā. Teksta galīgo redakciju abi
likumdevēji pieņēma un parakstīja Rumānijas prezidentūras laikā. Regulu Oficiālajā Vēstnesī
publicēja aprīlī, un tā stājās spēkā 28. aprīlī.

5.

2019. gada 27. martā Pastāvīgo pārstāvju komiteja apstiprināja pilnvaras sarunām ar Eiropas
Parlamentu par to INA direktīvas daļu, kas attiecas uz tādu sekundāro tirgu attīstību, kuros
pārdod ienākumus nenesošus aizdevumus.

6.

Padomes darba grupā turpinās darbs pie direktīvas AECE daļas.
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7.

Attiecībā uz ENAS prezidentvalsts Rumānija turpināja darbu tehniskā līmenī, pamatojoties uz
iepriekšējo prezidentvalstu gūtajiem panākumiem. Banku savienības stiprināšanas ad hoc
darba grupa ("Ad hoc darba grupa") 2019. gada pirmajā pusē tikās vienu reizi. Galvenās
diskusijas par ceļvedi politisku sarunu sākšanai par ENAS organizēja augsta līmeņa darba
grupa par ENAS.

II. NOSLĒGUMS

Ņemot vērā minēto, Pastāvīgo pārstāvju komiteja tiek aicināta ieteikt Padomei apstiprināt šīs
piezīmes papildinājumā izklāstīto prezidentvalsts progresa ziņojumu.

___________________
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