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1. Den gemensamma resolutionsmekanismen, som inrättades genom förordning (EU) 

nr 806/2014

INLEDNING 

1, är en huvudpelare i EU:s bankunion och kompletterar direktivet om 

återhämtning och resolution av banker i de deltagande medlemsstaterna. När banker som 

omfattas av den gemensamma resolutionsmekanismen2

2. Den gemensamma resolutionsnämnden är resolutionsmyndighet för betydande enheter 

och grupper och gränsöverskridande bankkoncerner som är etablerade i de deltagande 

medlemsstaterna. Dess uppdrag är att säkerställa korrekta resolutionsbeslut om fallerande 

banker och minimera effekten på realekonomin och de offentliga finanserna. Den 

gemensamma resolutionsnämnden inledde arbetet med att ta fram resolutionsplaner för 

kreditinstitut i januari 2015 och den är fullt operativ och har fullständiga 

resolutionsbefogenheter sedan den 1 januari 2016. 

 fallerar eller sannolikt kommer att 

fallera ska mekanismen förvalta deras resolution effektivt med hjälp av en gemensam 

resolutionsnämnd och en gemensam resolutionsfond som finansieras av banksektorn. 

3. Europeiska centralbanken (ECB), den gemensamma resolutionsnämnden, kommissionen 

och, i förekommande fall, rådet deltar i beslutet att försätta en enhet i resolution. 

Förfarandet och tidsfristerna för de olika stegen beskrivs i ruta 1

Ruta 1 – Resolutionsförfarandet 

. 

a) ECB underrättar den gemensamma resolutionsnämnden om att en bank fallerar eller 

sannolikt kommer att fallera. Den gemensamma resolutionsnämnden kan också göra en 

sådan bedömning, men endast om den har informerat ECB om sin avsikt och endast om 

ECB inte gör bedömningen inom tre kalenderdagar. 

                                                      

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om 
fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och 
vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en 
gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 225, 
30.7.2014, s. 1). 

2 Banker i medlemsstater inom euroområdet och i de EU-länder som beslutat att gå med i 
bankunionen.  
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b) Om villkoren för resolution är uppfyllda antar den gemensamma resolutionsnämnden en 

resolutionsordning där resolutionsverktygen och användningen av den gemensamma 

resolutionsfonden fastställs. Ordningen träder i kraft om varken rådet eller 

kommissionen har gjort invändningar inom 24 timmar efter det att ordningen har 

överlämnats av nämnden.  

c) Under den här tiden kan kommissionen antingen godkänna resolutionsordningen eller 

invända mot de skönsmässiga aspekterna av den. Kommissionen får också inom tolv 

timmar efter det att nämnden överlämnat resolutionsordningen föreslå att rådet med 

enkel majoritet invänder mot resolutionsordningen med hänvisning till att kriteriet för 

allmänintresse inte uppfylls, eller godkänner eller invänder mot en väsentlig ändring av 

det belopp från fonden som fastställts i nämndens resolutionsordning. 

d) Rådet måste fatta beslut om kommissionens förslag inom 24 timmar från det att 

nämnden överlämnat resolutionsordningen. Om rådet invänder mot beslutet att ett 

institut ska bli föremål för resolution med hänvisning till att kriteriet för allmänintresse 

inte uppfylls, ska institutet avvecklas i enlighet med tillämplig nationell rätt. 

4. I förordningen om den gemensamma resolutionsmekanismen anges i artikel 92.4 att 

Europeiska revisionsrätten i sin rapport om den gemensamma resolutionsnämndens slutliga 

räkenskaper särskilt ska rapportera om eventuella ansvarsförbindelser (oavsett om det gäller 

nämnden, rådet, kommissionen, eller på annat sätt) som uppstår till följd av nämndens, 

rådets och kommissionens utförande av sina uppgifter enligt denna förordning.  

5. Syftet med denna rapport är att informera om de eventuella ansvarsförbindelser som 

avses i artikel 92.4 i förordningen om den gemensamma resolutionsmekanismen3

                                                      

3 Se även punkt 13 i den särskilda årsrapporten om årsredovisningen för den gemensamma 
resolutionsnämnden för budgetåret 2015. Rapporten finns på revisionsrättens webbplats: 

. 

http://www.eca.europa.eu 

http://www.eca.europa.eu/�
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Revisionens inriktning och omfattning 

REVISIONENS INRIKTNING OCH OMFATTNING SAMT REVISIONSMETOD 

6. Revisionen gällde de ansvarsförbindelser som avses i artikel 92.4 i förordningen om den 

gemensamma resolutionsmekanismen och omfattade budgetåret 2015. 

Revisionsmetod 

7. Ansvarsförbindelser ska redovisas i årsredovisningen, och de definieras i kommissionens 

redovisningsregel nr 10 – Avsättningar, eventualtillgångar och eventualförpliktelser 

(se ruta 2

Ruta 2 – Definition av en ansvarsförbindelse 

). 

En ansvarsförbindelse är en potentiell förpliktelse som uppkommit på grund av tidigare 

händelser och som kan bekräftas utifrån eventuella framtida händelser som för närvarande 

är osäkra och inte helt ligger inom Europeiska unionens kontroll. Det kan också vara en 

befintlig förpliktelse som härrör från händelser som redan inträffat, men som inte redovisas 

som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser som 

motsvarar ekonomiska fördelar eller tjänstepotential kommer att krävas för att kunna betala 

förpliktelsen, eller då förpliktelsen inte kan värderas med tillräcklig tillförlitlighet. 

8. Nedan ges några exempel på situationer som skulle kunna leda till en ansvarsförbindelse 

inom ramen för den gemensamma resolutionsmekanismen: 

a) Ansvarsförbindelser i samband med en resolution: 

Intressenter kan inleda rättsliga förfaranden för att bestrida ett beslut, eller delar av det, om 

att göra (eller inte göra) ett kreditinstitut till föremål för resolution.  

b) Ansvarsförbindelser som inte har något samband med en resolution: 

Finansiella institut får bestrida bidragen till den gemensamma resolutionsfonden. 

9. Revisionsrätten granskade kommissionens och rådets årsredovisningar för budgetåret 

2015 inom ramen för arbetet med årsrapporten. Årsredovisningen för den gemensamma 
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resolutionsnämnden för budgetåret 2015 granskades av en oberoende extern revisor och 

resultatet av detta arbete beaktades i revisionsrättens uttalande om årsredovisningens 

tillförlitlighet4. 

10. Den gemensamma resolutionsnämnden blev inte helt operativ förrän den 1 januari 2016, 

och ingen bankresolution inleddes inom den gemensamma resolutionsmekanismen under 

rapporteringsperioden. Följaktligen redovisades inga ansvarsförbindelser som gällde något 

resolutionsärende i räkenskaperna för den gemensamma resolutionsnämnden, 

kommissionen och rådet för budgetåret 2015.  

IAKTTAGELSER 

11. Under 2015 samlade de nationella resolutionsmyndigheterna in 4,33 miljarder euro i 

bidrag till den gemensamma resolutionsfonden från finansiella institut i de deltagande 

medlemsstaterna. Den gemensamma resolutionsnämnden redovisade en ansvarsförbindelse 

på 437 125 144 euro, vilket motsvarar det totala beloppet för de bidrag som 67 finansiella 

institut bestred. Tvisterna gäller främst beräkningen av bidragen och tillämpningen av 

artikel 5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/63 där det anges vilka skulder 

som ska dras av när bidragen beräknas5

12. Rådets revisor uppgav i ett skriftligt uttalande att rådet den 31 december 2015 inte hade 

några ansvarsförbindelser som hade uppkommit på grund av förordningen om den 

gemensamma resolutionsmekanismen (artikel 92). Den gemensamma resolutionsnämndens 

och kommissionens revisorer har i ett skriftligt uttalande om årsredovisningarna för 

budgetåret 2015 bekräftat att samtliga ansvarsförbindelser som avses i artikel 92.4 i 

.  

                                                      

4 Mer information om revisionsrättens revisionsmetod finns i årsrapporten om 
budgetgenomförandet för budgetåret 2015 och i den särskilda rapporten om årsredovisningen 
för den gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2015. Rapporterna finns på 
revisionsrättens webbplats: http://www.eca.europa.eu 

5 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/63 av den 21 oktober 2014 om komplettering 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU avseende förhandsbidrag till 
finansieringsarrangemang för resolution (EUT L 11, 17.1.2015, s. 44). 

http://www.eca.europa.eu/�
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förordningen om den gemensamma resolutionsmekanismen har bokförts eller 

offentliggjorts6

13. Revisionsrätten har gjort ett uttalande utan reservation om tillförlitligheten hos 

årsredovisningen för den gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2015

.  

7

 

. 

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten 

Baudilio TOMÉ MUGURUZA som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 

22 november 2016. 

     För revisionsrätten 

 

   Klaus-Heiner LEHNE 

         ordförande 

 

                                                      

6 Se punkterna 10 och 11 för mer information om de redovisade eller offentliggjorda 
ansvarsförbindelserna. 

7 Se revisionsrättens årsrapport om budgetgenomförandet för budgetåret 2015 och den särskilda 
rapporten om årsredovisningen för den gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 
2015.  
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GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDENS SVAR 
 

11. Tvisterna under denna punkt avser förhandsbidrag som beräknades och samlades in av 
de nationella resolutionsmyndigheterna under 2015 och som överfördes till den 
gemensamma resolutionsfonden i januari 2016, i enlighet med artikel 3.3 i det 
mellanstatliga avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma 
resolutionsfonden. Dessa tvister behandlas på nationell nivå. De siffror som nämns under 
denna punkt återger situationen så som den var i slutet av 2015. Mer information kan fås 
genom de nationella resolutionsmyndigheterna. 
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  Bryssel den 4 november 2016 
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ARBETSDOKUMENT 
Ärende: Svar till revisionsrätten (artikel 92.4 i förordning (EU) nr 806/2014 om den 

gemensamma resolutionsmekanismen och den gemensamma 
resolutionsfonden 

 
 

Eftersom inga ansvarsförbindelser i enlighet med artikel 92.4 i förordningen om den gemensamma 

resolutionsmekanismen har registrerats i räkenskaperna avseende rådet under rapporteringsåret 

föreligger inga kommentarer från denna institution. 

 

________________________ 
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EUROPEISKA 
KOMMISSIONEN  

Bryssel den 18.11.2016  

COM(2016) 734 final 

LIMITED 

KOMMISSIONENS SVAR 

PÅ EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS RAPPORT, SOM UTARBETATS I 

ENLIGHET MED ARTIKEL 92.4 I FÖRORDNING (EU) NR 806/2014, OM 

EVENTUELLA ANSVARSFÖRBINDELSER (OAVSETT OM DET GÄLLER 

GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDEN, RÅDET, KOMMISSIONEN, ELLER 

PÅ ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV GEMENSAMMA 

RESOLUTIONSNÄMNDENS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS UTFÖRANDE AV 

SINA UPPGIFTER ENLIGT DEN FÖRORDNINGEN 
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Kommissionens svar 

på Europeiska revisionsrättens rapport, som utarbetats i enlighet med artikel 92.4 i 

förordning (EU) nr 806/2014, om eventuella ansvarsförbindelser (oavsett om det gäller 

gemensamma resolutionsnämnden, rådet, kommissionen, eller på annat sätt) som 

uppstår till följd av gemensamma resolutionsnämndens, rådets och kommissionens 

utförande av sina uppgifter enligt den förordningen 

 

 

”Kommissionen har tagit del av revisionsrättens rapport.” 
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