Rada
Unii Europejskiej
Bruksela, 4 czerwca 2019 r.
(OR. en)
9729/19
Międzyinstytucjonalne numery
referencyjne:
2015/0270(COD)
2016/0360(COD)
2016/0361(COD)
2016/0364(COD)
2016/0362(COD)
2018/0060(COD)
2018/0063(COD)

EF 207
ECOFIN 524
CCG 13
DRS 43
CODEC 1152
JAI 608
JUSTCIV 135
COMPET 447
EMPL 305
SOC 409
IA 168

NOTA
Od:

Prezydencja

Do:

Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada

Dotyczy:

Sprawozdanie z postępu prac w sprawie unii bankowej

I.

WPROWADZENIE

1.

Sprawozdanie z postępu prac w sprawie unii bankowej przedstawione w addendum obejmuje: (i)
postępy poczynione podczas prezydencji rumuńskiej w zakresie środków ograniczania ryzyka
i innych środków przedstawionych w planie działania z czerwca 2016 r. na rzecz dokończenia
budowy unii bankowej oraz (ii) wyniki dyskusji nad wnioskiem Komisji w sprawie ustanowienia
europejskiego systemu gwarantowania depozytów (EDIS). W sprawozdaniu przedstawiono
poglądy prezydencji na temat postępów poczynionych w sprawie środków na rzecz wzmocnienia
unii bankowej.
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2.

Jeżeli chodzi o środki ograniczania ryzyka, 23 listopada 2016 r. Komisja przedstawiła
pakiet środków ustawodawczych w zakresie ograniczania ryzyka („pakiet bankowy”).
16 kwietnia 2019 r. Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu
w sprawie wniosków Komisji, a 14 maja teksty zatwierdziła Rada. Przyjęte akty
ustawodawcze podpisano 20 maja 2019 r.; zostaną one opublikowane w Dzienniku
Urzędowym w czerwcu i wejdą w życie 20 dni po ich opublikowaniu.

3.

W odpowiedzi na apel Rady o podjęcie dalszych środków w celu rozwiązania problemu
kredytów zagrożonych (NPL) w UE, zawarty w jej planie działania na rzecz rozwiązania
problemu kredytów zagrożonych w Europie z lipca 2017 r., Komisja zaproponowała w marcu
2018 r. pakiet środków ustawodawczych i nieustawodawczych dotyczących tego zagadnienia,
w tym projekt rozporządzenia w sprawie minimalnego pokrycia strat z tytułu ekspozycji
nieobsługiwanych dla nowo powstałych kredytów, które zostają następnie sklasyfikowane
jako nieobsługiwane („rozporządzenie w sprawie ostrożnościowego mechanizmu ochronnego
dla kredytów zagrożonych”) oraz projekt dyrektywy w sprawie podmiotów obsługujących
kredyty, nabywców kredytów oraz egzekucji z zabezpieczenia. Dyrektywa składa się z dwóch
części, które dotyczą: (i) rozwoju wtórnych rynków sprzedaży kredytów zagrożonych oraz (ii)
przyspieszonej egzekucji z zabezpieczenia na drodze pozasądowej.

4.

Porozumienie polityczne w sprawie rozporządzenia dotyczącego ostrożnościowego
mechanizmu ochronnego dla kredytów zagrożonych zostało osiągnięte jeszcze podczas
prezydencji austriackiej. Ostateczne przyjęcie aktu przez współprawodawców i podpisanie
tekstu miały miejsce podczas prezydencji rumuńskiej. Rozporządzenie zostało opublikowane
w Dzienniku Urzędowym w kwietniu i weszło w życie 28 kwietnia.

5.

27 marca 2019 r. Coreper zatwierdził mandat do negocjacji z Parlamentem Europejskim
w odniesieniu do tej części dyrektywy w sprawie kredytów zagrożonych, która dotyczy
rozwoju wtórych rynków sprzedaży tych kredytów.

6.

W grupie roboczej Rady nadal trwają pracę nad częścią dyrektywy dotyczącą przyspieszonej
egzekucji z zabezpieczenia na drodze pozasądowej.
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7.

W odniesieniu do EDIS prezydencja rumuńska kontynuowała prace na szczeblu technicznym
w oparciu o postępy poczynione przez poprzednie prezydencje. Grupa robocza ad hoc
ds. wzmocnienia unii bankowej („AHWP”) spotkała się raz w pierwszym półroczu 2019 r.
Główne dyskusje nad planem działania w celu rozpoczęcia negocjacji politycznych w sprawie
EDIS odbywają się na forum Grupy Roboczej Wysokiego Szczebla ds. EDIS.

II. WNIOSEK

W związku z powyższym Komitet Stałych Przedstawicieli jest proszony o zasugerowanie
Radzie, aby zatwierdziła sprawozdanie prezydencji z postępu prac w wersji przedstawionej
w addendum do niniejszej noty.

___________________
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