Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 4. juni 2019
(OR. en)
9729/19
Interinstitutionel sag:
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

NOTE
fra:

formandskabet

til:

De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Vedr.:

Situationsrapport om bankunionen

I.

INDLEDNING

1.

Situationsrapporten om bankunionen i addendummet omfatter: i) de fremskridt, der er gjort under
det rumænske formandskab med hensyn til risikobegrænsning og andre foranstaltninger skitseret i
køreplanen for fuldførelse af bankunionen fra juni 2016 og ii) resultatet af drøftelserne af
Kommissionens forslag om oprettelsen af en europæisk indskudsforsikringsordning (EDIS).
Rapporten indeholder formandskabets synspunkter om de fremskridt, der er gjort med hensyn til
foranstaltninger til styrkelse af bankunionen.
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2.

For så vidt angår risikobegrænsende foranstaltninger forelagde Kommissionen den
23. november 2016 pakken med lovgivningsmæssige foranstaltninger til risikobegrænsning
("bankpakken"). Den 16. april 2019 vedtog Europa-Parlamentet sin
førstebehandlingsholdning til Kommissionens forslag, og Rådet godkendte teksterne den 14.
maj. Den vedtagne lovgivning blev undertegnet den 20. maj 2019 og bliver offentliggjort i
EU-Tidende i løbet af juni med ikrafttræden 20 dage efter offentliggørelsen.

3.

Som svar på Rådets opfordring til yderligere foranstaltninger for at tackle problemet med
misligholdte lån i EU som fastlagt i dets handlingsplan for behandling af misligholdte lån i
Europa fra juli 2017 fremsatte Kommissionen i marts 2018 forslag om en pakke af
lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger med henblik på at løse
problemerne med misligholdte lån, herunder udkast til forordning om krav til
minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer for nyudstedte lån, der senere bliver
misligholdt (forordning om tilsynsmæssig bagstopperordning for misligholdte lån) og udkast
til direktiv om kreditservicevirksomheder, kreditkøbere og realisering af sikkerhedsstillelse.
Direktivet består af to dele: i) udvikling af sekundære markeder for salg af misligholdte lån og
ii) procedure for fremskyndet udenretslig fyldestgørelse af sikkerhedsstillelse (Accelerated

Extrajudicial Collateral Enforcement (AECE)).
4.

Der var allerede under det østrigske formandskab opnået politisk enighed om forordningen
om en tilsynsmæssig bagstopperordning for misligholdte lån. Medlovgivernes endelige
vedtagelse og undertegnelsen af teksten fandt sted under det rumænske formandskab.
Forordningen blev offentliggjort i EU-Tidende i april og trådte i kraft den 28. april.

5.

Den 27. marts 2019 godkendte Coreper mandatet til forhandlinger med Europa-Parlamentet
om den del af direktivet om misligholdte lån, der omhandler udviklingen af sekundære
markeder for salg af misligholdte lån.

6.

Der arbejdes stadig på AECE-delen af direktivet i en arbejdsgruppe i Rådet.
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7.

Med hensyn til EDIS fortsatte det rumænske formandskab arbejdet på teknisk plan med
udgangspunkt i de tidligere formandskabers fremskridt. Ad hoc-Gruppen vedrørende
Styrkelse af Bankunionen ("ad hoc-gruppen") har holdt et møde i første halvår af 2019.
Gruppen på Højt Plan vedrørende EDIS har forestået de vigtigste drøftelser af en køreplan for
indledning af politiske forhandlinger om EDIS.

II. KONKLUSION

I lyset af ovenstående opfordres De Faste Repræsentanters Komité til at henstille til Rådet, at
det godkender formandskabets situationsrapport, jf. addendummet til denne note.

___________________

9729/19

ag/MN/mta
ECOMP.1.B.

3

DA

