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NOT
från:

Ordförandeskapet

till:

Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet

Ärende:

Lägesrapport om bankunionen

I.

INLEDNING

1.

Den lägesrapport om bankunionen som återfinns i addendumet omfattar följande: i) Uppföljning
av arbetet under det rumänska ordförandeskapet med riskbegränsningsåtgärder och andra åtgärder
som beskrivs i färdplanen för att fullborda bankunionen från juni 2016, och ii) resultatet av
diskussionerna om kommissionens förslag om inrättande av ett europeiskt
insättningsgarantisystem (Edis). I rapporten presenteras ordförandeskapets synpunkter på de
framsteg som gjorts med åtgärderna för att stärka bankunionen.

9729/19

gg/EM/np
ECOMP.1.B.

1

SV

2.

När det gäller riskbegränsningsåtgärder lade kommissionen den 23 november 2016 fram ett
paket med lagstiftningsåtgärder för riskbegränsning (”bankpaketet”). Den 16 april 2019 antog
Europaparlamentet sin ståndpunkt vid första behandlingen om kommissionens förslag, och
rådet antog texterna den 14 maj. Den antagna lagstiftningen undertecknades den 20 maj 2019,
varefter den ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i juni månad och
20 dagar senare träda i kraft.

3.

Som svar på uppmaningen från rådet om ytterligare åtgärder för att ta itu med problemet med
nödlidande lån i EU, som beskrivs i handlingsplanen för hantering av nödlidande lån i
Europa från juli 2017, lade kommissionen i mars 2018 fram ett paket med lagstiftande och
icke lagstiftande åtgärder, bl.a. ett utkast till förordning om minsta förlusttäckning för
nödlidande exponeringar för nyutfärdade lån som blir nödlidande (”förordningen om en
säkerhetsmekanism för nödlidande lån”) och ett utkast till direktiv om kreditförvaltare,
kreditförvärvare och återvinning av säkerhet. Direktivet består av två delar: i) Utveckling av
andrahandsmarknader för försäljning av nödlidande lån och ii) påskyndat ianspråktagande av
säkerhet utanför domstol.

4.

En politisk överenskommelse om förordningen om en säkerhetsmekanism för nödlidande lån
hade nåtts redan under det österrikiska ordförandeskapet. Medlagstiftarna antog och
undertecknade slutgiltigt texten under det rumänska ordförandeskapet. Förordningen
offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning i april och trädde i kraft den 28 april.

5.

Den 27 mars 2019 godkände Coreper mandatet för förhandlingarna med Europaparlamentet
om den del av direktivet om nödlidande lån som rör utvecklingen av andrahandsmarknader
för försäljning av nödlidande lån.

6.

Arbetet pågår fortfarande i en rådsarbetsgrupp om den del av direktivet som rör påskyndat
ianspråktagande av säkerhet utanför domstol.
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7.

Det rumänska ordförandeskapet fortsatte arbetet med det europeiska
insättningsgarantisystemet på teknisk nivå med utgångspunkt i de framsteg som gjorts av
tidigare ordförandeskap. Ad hoc-gruppen för förstärkning av bankunionen sammanträdde en
gång under första halvåret 2019. Högnivågruppen för Edis har påbörjat de viktiga
diskussionerna om en färdplan för inledande av politiska förhandlingar om det europeiska
insättningsgarantisystemet.

II. SLUTSATS

Mot bakgrund av ovanstående uppmanas Coreper att föreslå rådet att godkänna
ordförandeskapets lägesrapport som återges i addendumet till denna not.
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