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Poročilo v skladu s členom 92(4) Uredbe (EU) št. 806/2014 o morebitnih 

pogojnih obveznostih (enotnega odbora za reševanje, Sveta, Komisije ali 

drugih), nastalih zaradi opravljanja nalog enotnega odbora za reševanje, Sveta 

in Komisije v okviru te uredbe 

z odgovori enotnega odbora za reševanje, Sveta in Komisije 
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1. Enotni mehanizem za reševanje, ki je bil vzpostavljen z Uredbo (EU) št. 806/2014 (uredba 

o enotnem mehanizmu za reševanje)

UVOD 

1, je eden od glavnih stebrov bančne unije EU, ki 

dopolnjuje direktivo o sanaciji in reševanju bank v sodelujočih državah članicah. Ob propadu 

ali verjetnem propadu banke, zajete v enotni mehanizem reševanja2

2. Enotni odbor za reševanje je organ za reševanje pomembnih subjektov in skupin ter 

čezmejnih bančnih skupin, ki imajo sedež v sodelujoči državi članici. Njegova naloga je 

zagotoviti urejeno reševanje bank v težavah s čim manjšim učinkom na realni sektor in javne 

finance. Odbor je svoje delo pri pripravi načrtov reševanja kreditnih institucij začel januarja 

2015 in je v celoti operativen, od 1. januarja 2016 pa ima popoln sklop pooblastil za 

reševanje. . 

, se z mehanizmom 

skuša uspešno upravljati njeno reševanje, in sicer po enotnem odboru za reševanje in z 

enotnim skladom za reševanje, ki ju financira bančni sektor. 

3. V odločitev o pričetku reševanja subjekta so vključeni Evropska centralna banka (ECB), 

enotni odbor za reševanje, Komisija in po možnosti Svet. Postopek in čas, ki je na voljo za 

različne faze, sta opisana v okviru 1

Okvir 1 – Postopek reševanja 

. 

(a) ECB obvesti enotni odbor za reševanje, kadar banka propada ali bo verjetno začela 

propadati. Takšno oceno lahko opravi tudi odbor, vendar šele po tem, ko ECB obvesti o 

svoji nameri, ECB pa ocene ne opravi v treh koledarskih dneh. 

(b) Če so izpolnjeni pogoji za reševanje, enotni odbor za reševanje sprejme shemo za 

reševanje, v kateri so opredeljena orodja za reševanje in uporaba enotnega sklada za 

                                                      

1 Uredba (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi 
enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih 
podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o 
spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L 225, 30.7.2014, str. 1). 

2 Banke v državah članicah evrskega območja in v tistih državah EU, ki se odločijo pridružiti bančni 
uniji.  
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reševanje. Shema začne veljati, če ji Svet ali Komisija v 24 urah po tem, ko jo je odbor 

poslal, ne nasprotujeta.  

(c) V tem času lahko Komisija shemo podpre ali nasprotuje njenim diskrecijskim vidikom. V 

12 urah po tem, ko odbor shemo pošlje, lahko Komisija Svetu predlaga, naj z navadno 

večino shemi za reševanje nasprotuje, zato ker ne izpolnjuje merila javnega interesa, ali 

naj odobri bistveno spremembo zneska enotnega sklada za reševanje, določnega v 

shemi za reševanje, ki jo je poslal odbor, ali tej spremembi nasprotuje. 

(d) Svet se mora o predlogu Komisije odločiti v 24 urah po tem, ko je odbor poslal shemo za 

reševanje. Če  Svet nasprotuje začetku postopka reševanja institucije zaradi 

neizpolnjevanja merila javnega interesa, se prenehanje institucije izvede v skladu z 

veljavnim nacionalnim pravom. 

4. Člen 92(4) uredbe o enotnem mehanizmu za reševanje določa, da Evropsko računsko 

sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu enotnega odbora za reševanje poroča zlasti o 

morebitnih pogojnih obveznostih (odbora, Sveta, Komisije ali drugih), nastalih zaradi 

opravljanja nalog odbora, Sveta in Komisije v okviru te uredbe.  

5. Namen tega poročila je posredovati informacije o morebitnih pogojnih obveznostih iz 

člena 92(4) uredbe o enotnem mehanizmu za reševanje.3 

Obseg revizije 

OBSEG REVIZIJE IN REVIZIJSKI PRISTOP 

6. Revizija je zajemala pogojne obveznosti iz člena 92(4) uredbe o enotnem mehanizmu za 

reševanje in se je nanašala na proračunsko leto 2015. 

                                                      

3 Glej tudi odstavek 13 specifičnega letnega poročila o zaključnem računu enotnega odbora za 
reševanje za proračunsko leto 2015, ki je objavljeno na spletišču Sodišča: 
http://www.eca.europa.eu. 

http://www.eca.europa.eu/�
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Revizijski pristop 

7. Pogojne obveznosti se razkrijejo v zaključnem računu in so opredeljene v računovodskem 

pravilu Evropske komisije št. 10: Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva (glej 

okvir 2). 

Okvir 2 – Opredelitev pogojne obveznosti 

Pogojna obveznost je možna obveznost, ki izhaja iz preteklih dogodkov in katere obstoj se 

potrdi le, če se pojavi ali ne pojavi eden ali več negotovih prihodnjih dogodkov, ki niso v celoti 

pod nadzorom Evropske unije, ali sedanja obveznost, ki izhaja iz preteklih dogodkov, vendar 

se ne pripozna, ker ni verjetno, da bo za poravnavo obveznosti potreben odtok dejavnikov, ki 

omogočajo gospodarske koristi ali storitveno zmožnost, ali ker zneska obveznosti ni mogoče 

izmeriti dovolj zanesljivo. 

8. V nadaljevanju je naštetih nekaj primerov, ki bi lahko pripeljali do nastanka pogojne 

obveznosti v okviru enotnega mehanizma za reševanje. 

(a) Pogojne obveznosti, povezane z reševanjem: 

deležniki lahko sprožijo pravni postopek za izpodbijanje odločitve ali njenega dela, da se 

izvede (ali ne izvede) reševanje kreditne institucije, 

(b) pogojne obveznosti, ki niso povezane z reševanjem: 

finančne institucije lahko izpodbijajo prispevke v enotni sklad za reševanje. 

9. Sodišče je revidiralo zaključna računa Komisije in Sveta za proračunsko leto 2015 v okviru 

svojega dela v zvezi z letnim poročilom. Zaključni račun enotnega odbora za reševanje za 

proračunsko leto 2015 je revidiral neodvisen zunanji revizor, rezultate te revizije pa je 

Sodišče upoštevalo v svojem mnenju o zanesljivosti zaključnega računa.4

                                                      

4 Več informacij o revizijskem pristopu Sodišča je na voljo v njegovem letnem poročilu o 
izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2015 in specifičnem letnem poročilu o zaključnem 
računu enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2015, ki sta objavljena na spletišču 
Sodišča: 

 

http://www.eca.europa.eu. 

http://www.eca.europa.eu/�
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10. Enotni odbor za reševanje je začel v celoti delovati šele 1. januarja 2016, v obdobju 

poročanja pa ni bil sprožen noben postopek reševanja banke v okviru enotnega mehanizma 

za reševanje. Zato v zaključnih računih enotnega odbora za reševanje, Komisije in Sveta za 

proračunsko leto 2015 ni bilo razkritih nobenih pogojnih obveznosti, ki bi se nanašale na 

reševanje.  

OPAŽANJA 

11. V letu 2015 so nacionalni organi za reševanje od finančnih institucij v sodelujočih državah 

članicah zbrali 4,33 milijarde EUR prispevkov za enotni sklad za reševanje. Enotni odbor za 

reševanje je razkril pogojno obveznost v višini 437 125 144 EUR, ki se nanaša na skupni 

znesek prispevkov, ki jih je izpodbijalo 67 finančnih institucij. Spori se v glavnem nanašajo na 

izračun prispevkov in uporabo člena 5 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/635

12. Računovodja Sveta je v predstavitveni listini navedel, da Svet na dan 31. decembra 2015 

ni imel nobenih pogojnih obveznosti zaradi uredbe o enotnem mehanizmu za reševanje (člen 

92). Računovodji enotnega odbora za reševanje in Komisije sta v predstavitveni listini k 

zaključnemu računu za proračunsko leto 2015 potrdili, da so bile vse pogojne obveznosti iz 

člena 92(4) uredbe o enotnem mehanizmu za reševanje evidentirane ali razkrite.

, v katerem 

so opredeljene obveznosti, ki se izključijo iz izračuna prispevkov.  

6

13. Sodišče je izreklo mnenje brez pridržka o zanesljivosti zaključnih računov enotnega 

odbora za reševanje, Komisije in Sveta za proračunsko leto 2015.

  

7

 

  

                                                      

5 Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/63 z dne 21. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 
2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s predhodnimi prispevki v sheme za 
financiranje reševanja (UL L 11, 17.1.2015, str. 44). 

6 Za več informacij o evidentiranih ali razkritih pogojnih obveznostih glej odstavka 10 in 11. 

7 Glej letno poročilo o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2015 in specifično letno poročilo 
o zaključnem računu enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2015, ki ju je pripravilo 
Sodišče.  
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To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Baudilio TOMÉ MUGURUZA, član Evropskega 

računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 22. novembra 2016. 

Za Računsko sodišče 

 

Klaus-Heiner LEHNE 

Predsednik 

 



SRB – Single Resolution Board 
 

SRB_SL 

 
 

ODGOVOR ODBORA 
 

11. Spori, omenjeni v tem odstavku, se nanašajo na predhodne prispevke, ki so jih leta 2015 
izračunali in zbrali nacionalni organi za reševanje ter ki so bili januarja 2016 preneseni v 
enotni sklad za reševanje v skladu s členom 3(3) medvladnega sporazuma o prenosu in 
vzajemnosti prispevkov v okviru enotnega sklada za reševanje. Reševanje teh sporov poteka 
na nacionalni ravni. Posamezni zneski, omenjeni v tem odstavku, se nanašajo na stanje 
konec leta 2015. Dodatne informacije lahko dobite pri pristojnih nacionalnih organih za 
reševanje. 



 
SN 4941/16  ba/MER/lst 1 
 DG A4  LIMITE SL 

 

Svet 
Evropske unije 
  

 

  Bruselj, 4. november 2016 
(OR. en) 

    

  

SN 4941/16 
 
 
LIMITE 
 

  
 

 
DELOVNI DOKUMENT 
Zadeva: Odgovor Evropskemu računskemu sodišču (člen 92(4) Uredbe (EU) št. 

806/2014 o EMR in enotnem skladu za reševanje) 
 
 

Ker v računih za Svet ni bilo zabeleženih nobenih pogojnih obveznosti v skladu s členom 92(4) 

uredbe o EMR, institucija nima nobenega komentarja. 



 

SL    SL 

 

 

 
EVROPSKA 
KOMISIJA  

Bruselj, 18.11.2016  

COM(2016) 734 final 

LIMITED 

ODGOVOR KOMISIJE 

NA POROČILO EVROPSKEGA RAČUNSKEGA SODIŠČA V SKLADU S ČLENOM 

92(4) UREDBE (EU) ŠT. 806/2014 O MOREBITNIH POGOJNIH OBVEZNOSTIH 

(ZA ENOTNI ODBOR ZA REŠEVANJE, SVET, KOMISIJO ALI DRUGIH), 

NASTALIH ZARADI OPRAVLJANJA NALOG ENOTNEGA ODBORA ZA 

REŠEVANJE, SVETA IN KOMISIJE V OKVIRU TE UREDBE 

 



 

2 

Odgovor Komisije 

na poročilo Evropskega računskega sodišča v skladu s členom 92(4) Uredbe (EU) 

št. 806/2014 o morebitnih pogojnih obveznostih (za Enotni odbor za reševanje, Svet, 

Komisijo ali drugih), nastalih zaradi opravljanja nalog Enotnega odbora za reševanje, 

Sveta in Komisije v okviru te uredbe 

 

 

„Komisija se je seznanila s poročilom Sodišča.“ 
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