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Revizorji so objavili poročilo o pogojnih obveznostih Enotnega odbora za 
reševanje, Komisije in Sveta 

V skladu s priporočilom iz novega poročila Evropskega računskega sodišča naj Enotni odbor za 
reševanje in Evropska komisija stalno ocenjujeta finančna tveganja, povezana s pogojnimi 
obveznostmi zaradi tožb v zvezi z reševanjem bank, in njihovo knjiženje v svojih zaključnih računih 
od zaključnega računa za leto 2018 naprej. Revizorji so pregledali morebitne obveznosti Enotnega 
odbora za reševanje, Komisije in Sveta, do katerih bi lahko prišlo po sodnih postopkih zaradi 
njihovega ukrepanja v okviru reševanja bank v euroobmočju, ki so propadale ali za katere je bilo 
verjetno, da bodo propadle. Pozivajo k izboljšanju obvladovanja finančnih tveganj, ki izhajajo iz teh 
sodnih postopkov, saj bi se lahko njihovo število še povečalo. 

Namen enotnega mehanizma za reševanje je v primeru propada banke v euroobmočju upravljati 
njeno reševanje brez negativnega vpliva na gospodarstvo ali davkoplačevalce. Enotni odbor za 
reševanje je v okviru tega mehanizma organ za reševanje vseh velikih bank v euroobmočju in manjših 
čezmejnih bančnih skupin.  

Junija 2017 je Enotni odbor za reševanje sprejel svojo prvo odločitev, in sicer o reševanju banke Banco 
Popular. Do maja 2018 so bile na Splošno sodišče Evropske unije vložene 103 tožbe proti tej odločitvi, 
poleg tega pa je bilo 30 tožb vloženih tudi proti Komisiji in ena proti Svetu. V računovodskem smislu je 
treba vsa mogoča prihodnja plačila zaradi teh tožb razkriti kot pogojne obveznosti, razen če je njihova 
verjetnost ocenjena kot zelo majhna. 

Revizorji priznavajo, da je Enotni odbor za reševanje pravilno razkril informacije o vrsti in časovnih 
okvirih sodnih postopkov, ki še potekajo. Vendar navajajo, da Enotni odbor za reševanje ni mogel 
predvideti mogočih posledic teh postopkov, saj je bilo v tej fazi zaradi kompleksnega, specifičnega in 
edinstvenega pravnega sistema, ki je posledica novega pravnega okvira za reševanje, težko predvideti 
izid sodnih postopkov. Opozarjajo tudi na to, da bi bilo lahko v prihodnjih letih vloženih še več tožb. 

„Za zagotovitev obvladovanja tveganja in odgovornosti je bistvena ustrezna seznanjenost s finančnimi 
tveganji, ki jim je Enotni odbor za reševanje izpostavljen,“ je povedala članica Evropskega računskega 
sodišča Ildikó Gáll-Pelcz, ki je pristojna za poročilo. 

Poleg tega so revizorji pregledali pogojne obveznosti, povezane s predhodnimi prispevki bank 
euroobmočja v enotni sklad za reševanje. Ugotavljajo, da je bilo vloženih veliko pritožb in tožb na 
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nacionalna sodišča v zvezi s predhodnimi prispevki. Enotni odbor za reševanje je v svojem zaključnem 
računu za leto 2017 razkril pogojne obveznosti za predhodne prispevke v višini 1,4 milijarde EUR, kar 
bi se lahko zaradi novih zahtevkov za leto 2018 povečalo še za 558 milijonov EUR. Revizorji opozarjajo 
na to, da obstaja možnost, da bo moral Enotni odbor za reševanje na podlagi zakonodaje v nekaterih 
primerih nacionalnim organom za reševanje plačati nadomestilo za izgubljene sodne postopke na 
nacionalni ravni. 

Komisija se je odločila, da ne bo razkrila nobenih pogojnih obveznosti, saj je menila, da so bili vsi 
odškodninski zahtevki prenagljeni, verjetnost potencialnih prihodnjih plačil pa je ocenila kot majhno. 
Tožba proti Svetu je bila razglašena za nedopustno. 

Revizorji priporočajo, naj: 

- Enotni odbor za reševanje dokonča in odobri osnutek svojih računovodskih smernic ter jih v 
celoti upošteva pri pripravi svojega zaključnega računa za leto 2018, vključno z oblikovanjem 
rezervacij ali razkritjem stroškov sodnih postopkov, 

- Enotni odbor za reševanje in Komisija na podlagi razpoložljivih podatkov, kot so količinsko 
opredeljivi zahtevki, razsodbe sodišč in pretekli podatki, temeljito ponovno ocenita stanje za 
svoj zaključni račun za leto 2018 v skladu z relevantnimi računovodskimi pravili,  

- Enotni odbor za reševanje pripravi ustrezne postopke in kontrole za zagotovitev točnosti, 
popolnosti in pravočasnosti informacij, prejetih od nacionalnih organov za reševanje, ter 
zagotovi ustrezno revizijsko sled. 

Pojasnila za urednike 

Enotni odbor za reševanje in enotni sklad za reševanje v celoti financira bančni sektor.  

V proces, katerega rezultat je odločitev o pričetku reševanja subjekta, so vključeni Evropska centralna 
banka, Enotni odbor za reševanje, Komisija in včasih Svet.  

Revizorji so pregledali pogojne obveznosti Enotnega odbora za reševanje, Komisije in Sveta, ki so 
posledica opravljanja njihovih nalog na podlagi uredbe o enotnem mehanizmu reševanja (Uredba (EU) 
št. 806/2014) za proračunsko leto 2017. Poročilo je na voljo na spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v 23 
jezikih EU. 

 

 


