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NOTA
van:

het voorzitterschap

aan:

het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad

Betreft:

Voortgangsverslag over de bankenunie

I.

INLEIDING

1.

Het in het addendum vervatte voortgangsverslag over de bankenunie behandelt: i) de onder het
Roemeense voorzitterschap gemaakte vorderingen met risicoreductie- en andere maatregelen
die zijn beschreven in de routekaart van juni 2016 voor de voltooiing van de bankenunie, en ii)
de resultaten van de besprekingen over het Commissievoorstel tot instelling van een Europees
depositoverzekeringsstelsel (EDIS). Het verslag zet de visie van het voorzitterschap uiteen op
de geboekte vooruitgang inzake maatregelen ter versterking van de bankenunie.
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2.

Wat risicoreductiemaatregelen betreft, bracht de Commissie op 23 november 2016 het
pakket wetgevingsmaatregelen voor risicoreductie ("bankenpakket") uit. Het Europees
Parlement stelde op 16 april 2019 zijn standpunt in eerste lezing over de Commissievoorstellen vast, en de Raad keurde de teksten op 14 mei goed. De vastgestelde wetgeving
werd op 20 mei 2019 ondertekend en zal in de loop van juni worden bekendgemaakt in
het Publicatieblad en 20 dagen nadien in werking treden.

3.

Naar aanleiding van de vraag van de Raad om verdere maatregelen voor het aanpakken van
het probleem van de niet-renderende leningen (NPL's) in de EU, als beschreven in het
actieplan van de Raad inzake niet-renderende leningen in Europa van juli 2017, bracht de
Commissie in maart 2018 een pakket uit van wetgevings- en niet-wetgevingsmaatregelen
met oplossingen voor het probleem van de niet-renderende leningen, met onder meer een
ontwerpverordening wat betreft minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen
voor nieuw geïnitieerde leningen die niet-renderend worden, ("verordening prudentieel
vangnet voor NPL's") en een ontwerprichtlijn inzake kredietservicers, kredietkopers en
de uitwinning van zekerheden. De richtlijn valt uiteen in twee delen: i) de ontwikkeling
van secundaire markten voor de verkoop van niet-renderende leningen en ii) versnelde
buitengerechtelijke uitwinning van zekerheden (AECE).

4.

Al tijdens het Oostenrijkse voorzitterschap was een politiek akkoord bereikt over de
verordening prudentieel vangnet voor NPL's. Onder het Roemeense voorzitterschap werd
de tekst definitief vastgesteld en ondertekend door de twee wetgevers. De verordening
werd in april in het Publicatieblad bekendgemaakt en trad in werking op 28 april.

5.

Het Coreper gaf op 27 maart 2019 zijn goedkeuring voor het mandaat voor de
onderhandelingen met het Europees Parlement over het deel van de NPL-richtlijn over
de ontwikkeling van secundaire markten voor de verkoop van niet-renderende leningen.

6.

Over het AECE-deel van de richtlijn wordt nog onderhandeld in een Raadsgroep.
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7.

Wat het EDIS betreft, zette het Roemeense voorzitterschap de besprekingen op technisch
niveau voort op basis van de door vorige voorzitterschappen geboekte vooruitgang.
De Ad-hocgroep versterking bankenunie vergaderde eenmaal in het eerste semester van
2019. De voornaamste besprekingen over een routekaart voor het begin van de politieke
onderhandelingen over het EDIS werden gevoerd in de Groep op hoog niveau inzake EDIS.

II. CONCLUSIE

In het licht van het bovenstaande wordt het Comité van permanente vertegenwoordigers
verzocht de Raad in overweging te geven het voortgangsverslag van het voorzitterschap in
het addendum bij deze nota goed keuren.

___________________
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