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Poročilo o napredku pri uresničevanju bančne unije

I.

UVOD

1.

V poročilu o napredku pri uresničevanju bančne unije iz dodatka sta obravnavana: (i) napredek,
dosežen v času romunskega predsedovanja glede zmanjšanja tveganja in glede drugih ukrepov iz
načrta iz junija 2016 za dokončanje bančne unije, ter (ii) izid razprav o predlogu Komisije za
vzpostavitev evropskega sistema jamstva za vloge (EDIS). V poročilu so predstavljena stališča
predsedstva glede dosedanjega napredka pri ukrepih za krepitev bančne unije.
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2.

Komisija je v zvezi z ukrepi za zmanjšanje tveganja 23. novembra 2016 predstavila sveženj
tozadevnih zakonodajnih ukrepov (v nadaljnjem besedilu: bančni sveženj). Evropski
parlament je 16. aprila 2019 sprejel stališče v prvi obravnavi o predlogih Komisije, Svet pa je
besedila potrdil 14. maja. Sprejeta zakonodaja je bila podpisana 20. maja 2019 in bo v juniju
objavljena v Uradnem listu, veljati pa bo začela 20 dni po objavi.

3.

Komisija je v odgovor na poziv Sveta, naj se v skladu z njegovim akcijskim načrtom za
reševanje problema slabih posojil v Evropi, sprejetim junija 2017, uvedejo dodatni ukrepi za
obravnavanje tega problema, marca 2018 predlagala sveženj zakonodajnih in nezakonodajnih
ukrepov za obravnavo tozadevnih vprašanj, med drugim osnutek uredbe o minimalnem kritju
izgub za nedonosne izpostavljenosti v zvezi z novoizdanimi posojili, ki postanejo nedonosna
(v nadaljnjem besedilu: uredba o bonitetnem varovalnem mehanizmu za slaba posojila), in
osnutek direktive o skrbnikih kreditov, kupcih kreditov in poplačilu iz naslova zavarovanja s
premoženjem. Direktiva ima dva dela: (i) razvoj sekundarnih trgov za prodajo nedonosnih
posojil in (ii) pospešeno izvensodno uveljavljanje pravic iz zavarovanja s premoženjem.

4.

Politični dogovor o bonitetni varovalni ureditvi za nedonosna posojila je bil dosežen že v času
avstrijskega predsedovanja, v času romunskega predsedovanja pa sta sozakonodajalca
besedilo dokončno sprejela in ga podpisala. Uredba je bila v Uradnem listu objavljena aprila
in je začela veljati 28. aprila.

5.

Coreper je 27. marca 2019 odobril mandat za pogajanja z Evropskim parlamentom o delu
direktive o nedonosnih posojilih v zvezi z razvojem sekundarnih trgov za prodajo nedonosnih
posojil.

6.

Še vedno poteka delo v delovni skupini Sveta o delu direktive v zvezi s pospešenim
izvensodnim uveljavljanjem pravic iz zavarovanja s premoženjem.
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7.

Romunsko predsedstvo je v zvezi z EDIS nadaljevalo delo na tehnični ravni, pri čemer se je
oprlo na napredek, ki so ga dosegla predhodna predsedstva. Ad hoc delovna skupina za
krepitev bančne unije se je v prvi polovici leta 2019 sestala enkrat. Delovna skupina na visoki
ravni za EDIS je začela glavne razprave o načrtu za začetek političnih pogajanj o EDIS.

II. SKLEPNA UGOTOVITEV

Glede na navedeno naj Odbor stalnih predstavnikov Svetu priporoči, da potrdi poročilo
predsedstva o napredku iz dodatka k temu dopisu.

___________________
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