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Европейската сметна палата публикува доклад относно условните 
задължения на Единния съвет за преструктуриране, на Комисията и на 
Съвета 

Според нов доклад на Европейската сметна палата Единният съвет за преструктуриране (СП) 
и Европейската комисия следва непрекъснато да оценяват финансовите рискове и тяхното 
осчетоводяване, произтичащи от условни задължения от техните отчети за 2018 г., свързани 
със съдебни процеси по преструктуриране на банки. Одиторите направиха преглед на 
потенциалните задължения на СП, на Комисията и на Съвета, произтичащи от висящи 
съдебни спорове срещу техните действия при преструктуриране на банки в еврозоната, които 
не изпълняват задълженията си или е вероятно да не могат да ги изпълнят. Те призовават за 
по-добро управление на финансовия риск, произтичащ от тези спорове, тъй като броят на 
съдебните дела би могъл да се увеличи още повече. 

Ако дадена банка от еврозоната не може да изпълнява задълженията си, Единният механизъм 
за преструктуриране (ЕМП) се стреми да осъществи нейното преструктуриране, без това да има 
отрицателно въздействие върху икономиката или данъкоплатците. Съгласно този механизъм 
Единният съвет за преструктуриране е органът, отговорен за преструктурирането на всички 
големи банки в еврозоната и на по-малките трансгранични банкови групи.  

През юни 2017 г. СП взе първото си решение по отношение на преструктурирането на Banco 
Popular. До май 2018 г. пред Общия съд на Европейския съюз са заведени 103 съдебни дела 
срещу това решение, а също така са започнати 30 дела срещу Комисията и едно срещу Съвета. 
От счетоводна гледна точка всяко евентуално бъдещо плащане, което може да бъде дължимо 
поради тези съдебни дела, трябва да бъде оповестено като „условно задължение“, освен ако 
вероятност тато да възникне е била оценена като много малка. 

Одиторите потвърждават, че Единият съвет за преструктуриране е оповестил правилно 
информация за същността и времевия обхват на висящите съдебни спорове. Те отбелязват, 
обаче, че СП не е бил в положение да прецени евентуалното им отражение, тъй като е било 
трудно да се предвидят последствията от тези дела на този етап поради сложната, специфична 
правна система без прецедент, създадена от новата правна рамка за преструктуриране. 
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Одиторите също така предупреждават, че е вероятно да възникнат още съдебни спорове през 
следващите няколко години. 

„Достатъчното познаване на финансовите рискове, на които е изложен Единният съвет за 
преструктуриране, е от съществено значение за гарантиране управлението на риска 
и отчетността“, посочва Илдико Гал-Пелц, членът на ЕСП, отговорен за изготвянето на 
доклада. 

Освен това, одиторите допълнително разгледаха условните задължения, свързани 
с предварителните вноски на банките в Единния фонд за преструктуриране. Те отбелязват голям 
брой обжалвания и дела пред националните съдилища срещу предварителните вноски. 
В своите отчети за 2017 г. СП оповестява условни задължения в размер на 1,4 млрд. евро за 
предварителни вноски, които биха могли допълнително да нараснат с 558 млн. евро поради 
нови искания за 2018 г. Одиторите предупреждават, че в някои случаи, въз основа на 
съответното законодателство, Единният съвет за преструктуриране може би ще трябва да 
обезщети национални органи за преструктуриране (НОП) за съдебни спорове, възникнали на 
национално равнище. 

Комисията е решила да не оповестява някои условни задължения, тъй като счита, че всички 
искове за вреди са били преждевременни, и е оценила възможността за евентуално бъдещо 
плащане като много малка. Делото срещу Съвета от своя страна е обявено за недопустимо. 

Одиторите отправят следните препоръки: 

- Съветът за преструктуриране следва да завърши и одобри своя проект за счетоводни 
насоки и да ги прилага изцяло за неговите отчети за 2018 г., като включи провизии за 
или оповестяване на съдебни разноски; 

- Въз основа на наличните данни като количествено измерими искове, съдебни решения 
и исторически данни и в съответствие с относимите счетоводни правила, СП 
и Комисията следва да преразгледат задълбочено ситуацията по отношение на техните 
отчети за 2018 г.;  

- СП следва да установи подходящи процедури и проверки, с които да гарантира точност, 
изчерпателност и навременност на информацията, получена от НОП, както и да осигури 
адекватна одитна следа. 

Бележки към редакторите 

Съветът за преструктуриране и ЕФП се финансират изцяло от банковия сектор.  

Процедурата, която води до решението за преструктуриране на дадена институция, включва 
участието на ЕЦБ, Съвета за преструктуриране и Комисията, като е възможно да участва 
и Съветът.  

Одиторите прегледаха условните задължения за финансовата 2017 г. на Единния съвет за 
преструктуриране, на Комисията и на Съвета, произтичащи от изпълнението на техните задачи 
съгласно регламента за СП (Регламент (ЕС) № 806/2014). Докладът е публикуван на уебсайта на 
ЕСП eca.europa.eu на 23 официални езика на ЕС. 

 


