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Beretning i medfør af artikel 92, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014 om 

eventualforpligtelser (for Den Fælles Afviklingsinstans, Rådet, Kommissionen 

eller andre), der er opstået som følge af Afviklingsinstansens, Rådets og 

Kommissionens udførelse af deres opgaver i henhold til denne forordning 

med Afviklingsinstansens, Rådets og Kommissionens svar  
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1. Den fælles afviklingsmekanisme (SRM), der blev oprettet ved forordning (EU) 

nr. 806/2014

INDLEDNING 

1 (SRM-forordningen), er en grundpille i EU's bankunion, der skal supplere 

direktivet om genopretning og afvikling af banker i de deltagende medlemsstater. Når 

banker, der er omfattet af SRM2

2. Afviklingsinstansen er afviklingsmyndighed for vigtige enheder og koncerner og 

grænseoverskridende bankkoncerner, der er etableret i de deltagende medlemsstater. Dens 

opgave er at sikre en velordnet afvikling af nødlidende banker med minimale konsekvenser 

for realøkonomien og de offentlige finanser. Afviklingsinstansen påbegyndte sin 

udarbejdelse af afviklingsplaner for kreditinstitutter i januar 2015 og har været fuldt 

operationel med et fuldstændigt sæt afviklingsbeføjelser siden 1. januar 2016. 

, bliver nødlidende eller forventeligt nødlidende, skal 

mekanismen sikre, at deres afvikling forvaltes effektivt ved hjælp af Den Fælles 

Afviklingsinstans (Afviklingsinstansen) og Den Fælles Afviklingsfond (Afviklingsfonden), som 

finansieres af banksektoren. 

3. Afgørelsen om at bringe en enhed under afvikling involverer Den Europæiske 

Centralbank (ECB), Afviklingsinstansen, Kommissionen og eventuelt Rådet. Proceduren og 

den tid, der er til rådighed i de forskellige faser, er beskrevet i tekstboks 1

Tekstboks 1 - Afviklingsproceduren 

. 

a) ECB underretter Afviklingsinstansen, hvis en bank er nødlidende eller forventeligt 

nødlidende. Afviklingsinstansen kan også foretage en sådan vurdering, men kun hvis den 

har givet ECB meddelelse om, at den har til hensigt at foretage en sådan vurdering, og 

ECB ikke foretager vurderingen inden for tre kalenderdage. 

                                                      

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede 
regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber 
inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om 
ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 225 af 30.7.2014, s. 1). 

2 Banker i medlemsstaterne i euroområdet og i de EU-lande, som vælger at deltage i 
bankunionen. 
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b) Hvis betingelserne for afvikling er opfyldt, vedtager Afviklingsinstansen en 

afviklingsordning, der fastlægger afviklingsværktøjerne og anvendelsen af 

Afviklingsfonden. Ordningen træder i kraft, hvis Rådet eller Kommissionen ikke, inden for 

24 timer efter Afviklingsinstansen har fremsendt ordningen, har gjort indsigelse mod 

den.  

c) Inden for denne frist kan Kommissionen enten godkende afviklingsordningen eller gøre 

indsigelse mod dens skønsmæssige aspekter. Kommissionen kan også, inden for 12 timer 

efter at Afviklingsinstansen har fremsendt afviklingsordningen, foreslå, at Rådet, der 

træffer afgørelse med simpelt flertal, gør indsigelse mod den med den begrundelse, at 

kriteriet om almene hensyn ikke er opfyldt, eller godkender eller gør indsigelse mod en 

væsentlig ændring af størrelsen af det beløb fra Afviklingsfonden, som indgår i 

Afviklingsinstansens ordning. 

d) Rådet skal træffe afgørelse om Kommissionens forslag inden for 24 timer efter, at 

Afviklingsinstansen har fremsendt afviklingsordningen. Hvis Rådet modsætter sig, at et 

institut bringes under afvikling med den begrundelse, at kriteriet om almene hensyn ikke 

er opfyldt, opløses instituttet i overensstemmelse med gældende national ret. 

4. SRM-forordningen fastsætter i artikel 92, stk. 4, at Den Europæiske Revisionsret 

(Retten) i sin beretning om Afviklingsinstansens endelige regnskab navnlig skal undersøge 

enhver eventualforpligtelse (for Afviklingsinstansen, Rådet, Kommissionen eller andre), der 

opstår som følge af Afviklingsinstansens, Rådets og Kommissionens udførelse af deres 

opgaver i henhold til denne forordning.  

5. Formålet med denne beretning er at oplyse om eventualforpligtelser som fastsat i SRM-

forordningens artikel 92, stk. 43

                                                      

3 Jf. også punkt 13 i den særlige årsberetning om Afviklingsinstansens årsregnskab for 
regnskabsåret 2015. Beretningen kan findes på Rettens websted: 

. 

http://www.eca.europa.eu 

http://www.eca.europa.eu/�
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Revisionens omfang 

REVISIONENS OMFANG OG REVISIONSMETODEN 

6. Revisionen omhandlede eventualforpligtelser i henhold til SRM-forordningens 

artikel 92, stk. 4, og dækkede regnskabsåret 2015. 

Revisionsmetoden 

7. Eventualforpligtelser skal oplyses i årsregnskabet og er defineret i Kommissionens 

regnskabsregel nr. 10 - Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver 

(jf. tekstboks 2

Tekstboks 2 - Definition på eventualforpligtelser 

). 

En eventualforpligtelse er en mulig forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, og 

hvis eksistens kun kan bekræftes ved, at en eller flere usikre fremtidige begivenheder, som 

ikke fuldstændigt kontrolleres af Den Europæiske Union, indtræffer eller ej, eller en nutidig 

forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, men endnu ikke er blevet bogført, fordi 

det ikke er sandsynligt, at en udgående strøm af ressourcer med økonomiske fordele eller 

muligheder for tjenesteydelser vil være nødvendig for at opfylde forpligtelsen, eller fordi 

beløbet for forpligtelsen ikke kan måles tilstrækkeligt pålideligt. 

8. Følgende er eksempler på situationer, der kan føre til eventualforpligtelser i forbindelse 

med SRM: 

a) Eventualforpligtelser med relation til en afvikling: 

Interessenterne kan anlægge sag for at få omstødt en afgørelse eller en del af en afgørelse 

om at afvikle (eller ikke afvikle) et kreditinstitut. 

b) Eventualforpligtelser uden relation til en afvikling: 

Finansieringsinstitutterne kan anfægte bidragene til Afviklingsfonden. 

9. Retten har under arbejdet med henblik på sin årsberetning revideret Kommissionens og 

Rådets regnskaber for regnskabsåret 2015. Afviklingsinstansens årsregnskab for 
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regnskabsåret 2015 blev revideret af en uafhængig ekstern revisor, og resultaterne af dette 

arbejde blev taget med i betragtning ved udarbejdelsen af Rettens erklæring om regnskabets 

rigtighed4. 

10. Afviklingsinstansen blev først fuldt operationel pr. 1. januar 2016, og der blev ikke 

indledt nogen bankafviklinger under SRM i rapporteringsperioden. Der blev derfor ikke 

oplyst eventualforpligtelser med relation til en afvikling i Afviklingsinstansens, 

Kommissionens og Rådets regnskaber for regnskabsåret 2015.  

BEMÆRKNINGER 

11. I 2015 opkrævede de nationale afviklingsmyndigheder 4,33 milliarder euro i bidrag til 

Afviklingsfonden fra finansieringsinstitutter i deltagende medlemsstater. Afviklingsinstansen 

oplyste en eventualforpligtelse på 437 125 144 euro, svarende til de samlede bidrag, der var 

anfægtet af 67 finansieringsinstitutter. Tvisterne vedrører hovedsagelig beregningen af 

bidragene og anvendelsen af artikel 5 i forordning (EU) 2015/63, som fastsætter, hvilke 

passiver der ikke skal medtages ved beregningen af bidragene5

12. Rådets regnskabsfører anførte i en forvaltningserklæring, at der pr. 31. december 2015 

ikke var nogen eventualforpligtelser for Rådet som følge af SRM-forordningen (artikel 92). 

Afviklingsinstansens og Kommissionens regnskabsførere har i en forvaltningserklæring 

vedlagt årsregnskabet for regnskabsåret 2015 bekræftet, at alle eventualforpligtelser i 

henhold til SRM-forordningens artikel 92, stk. 4, er registreret eller oplyst

.  

6

                                                      

4 Der gives flere oplysninger om Rettens revisionsmetode i dens årsberetning om 
budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2015 og i dens særlige årsberetning om 
Afviklingsinstansens årsregnskab for regnskabsåret 2015. Disse beretninger kan findes på 
Rettens websted: 

.  

http://www.eca.europa.eu 

5 Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/63 af 21. oktober 2014 om supplerende regler 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår ex ante-bidrag til 
afviklingsfinansieringsordninger (EUT L 11 af 17.1.2015, s. 44). 

6 Nærmere oplysninger om registrerede eller oplyste eventualforpligtelser i punkt 10 og 11. 

http://www.eca.europa.eu/�
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13. Retten har afgivet en erklæring uden forbehold om rigtigheden af Afviklingsinstansens, 

Kommissionens og Rådets årsregnskab for regnskabsåret 20157

 

. 

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Baudilio TOMÉ MUGURUZA, medlem af Revisionsretten, 

i Luxembourg på mødet den 22. november 2016. 

 

På Revisionsrettens vegne 

 

Klaus-Heimer LEHNE 

Formand 

  

                                                      

7 Jf. Rettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2015 og den særlige 
årsberetning om Afviklingsinstansens årsregnskab for regnskabsåret 2015.  



SRB – Single Resolution Board 
 

SRB_DA 

 
 

AFVIKLINGSINSTANSENS SVAR 
 

11. De tvister, der refereres til i dette afsnit, vedrører ex ante- bidrag, som blev beregnet og 
opkrævet af de nationale afviklingsmyndigheder i 2015, og som blev overført til Den Fælles 
Afviklingsfond i januar 2016, i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i den mellemstatslige 
aftale om overførsel og gensidiggørelse af bidrag til Den Fælles Afviklingsfond. Disse tvister 
behandles på nationalt plan. De specifikke tal, der nævnes i dette afsnit, viser status i 
slutningen af 2015. Der kan indhentes yderligere oplysninger fra de nationale 
afviklingsmyndigheder. 



 
SN 4941/16  dr/LA/ipj 1 
 DG A 4  LIMITE DA 

 

Rådet for 
Den Europæiske Union 
  

 

  Bruxelles, den 4. november 2016 
(OR. en) 

    

  

SN 4941/16 
 
 
LIMITE 
 

  
 

 
ARBEJDSDOKUMENT 
Vedr.: Svar til Revisionsretten (artikel 92, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014 om 

SRM og SRF) 
 
 

Da der i regnskabsåret ikke er opført nogen eventualforpligtelser, jf. SRM-forordningens artikel 92, 

stk. 4, i Rådets regnskab, har denne institution ingen bemærkninger. 



 

DA    DA 

 

 

 
EUROPA-
KOMMISSIONEN  

Bruxelles, den 18.11.2016  

COM(2016) 734 final 

LIMITED 

KOMMISSIONENS SVAR 

PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING I HENHOLD TIL 

ARTIKEL 92, STK. 4, I FORORDNING (EU) NR. 806/2014 OM ENHVER 

EVENTUALFORPLIGTELSE (ENTEN FOR AFVIKLINGSINSTANSEN, RÅDET, 

KOMMISSIONEN ELLER ANDRE), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF 

AFVIKLINGSINSTANSENS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS UDFØRELSE AF 

DERES OPGAVER I HENHOLD TIL DENNE FORORDNING 

 



 

2 

Kommissionens svar 

på Den Europæiske Revisionsrets særberetning i henhold til artikel 92, stk. 4, i 

forordning (EU) nr. 806/2014 om enhver eventualforpligtelse (enten for 

Afviklingsinstansen, Rådet, Kommissionen eller andre), der opstår som følge af 

Afviklingsinstansens, Rådets og Kommissionens udførelse af deres opgaver i henhold til 

denne forordning 

 

 

”Kommissionen har taget Rettens beretning til efterretning." 
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