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Az Európai Számvevőszék jelentést tett közzé az Egységes
Szanálási Testület, az Európai Bizottság és a Tanács függő
kötelezettségeiről
Az Európai Számvevőszék legújabb jelentése szerint az Egységes Szanálási Testületnek (ESZT) és az
Európai Bizottságnak a 2018. évi és későbbi beszámolóikban folyamatosan értékelniük kell azon
pénzügyi kockázatokat és ezek elszámolását, amelyek a bankok szanálásához kapcsolódó peres
ügyekből eredő függő kötelezettségekből adódnak. A számvevők áttekintették az ESZT, valamint az
Európai Bizottság és a Tanács fizetésképtelen vagy valószínűleg fizetésképtelenné váló
euróövezetbeli bankok szanálása kapcsán tett intézkedései nyomán indult, folyamatban levő peres
ügyekből eredő lehetséges kötelezettségeit. A Számvevőszék az említett peres ügyekből eredő
pénzügyi kockázatok jobb kezelését szorgalmazza, mivel a bírósági ügyek száma tovább
növekedhet.
Az Egységes Szanálási Mechanizmus (ESZM) célja, hogy egy euróövezetbeli bank fizetésképtelenné
válásának esetén kezelje annak szanálását, a reálgazdaságot vagy az adófizetőket érő kedvezőtlen
hatások nélkül. E mechanizmus részeként az ESZT az euróövezet összes jelentős bankjának és a
kisebb, de határokon átnyúló tevékenységeket folytató bankcsoportoknak a szanálási hatósága.
Az ESZT 2017 júniusában hozta meg az első határozatát, a Banco Popular szanálása ügyében. 2018
májusáig 103 jogi eljárást indítottak az Európai Bíróság Törvényszékénél e határozat ellen, valamint a
Bizottsággal szemben 30, a Tanács ellen pedig egy keresetet nyújtottak be. Számviteli szempontból
minden, az ezekből a jogi ügyekből eredő lehetséges jövőbeni kifizetésről „függő kötelezettségként”
kell beszámolni, kivéve, ha e jövőbeni kifizetések tényleges bekövetkezése valószínűtlen.
A számvevők elismerik, hogy az ESZT megfelelően számolt be a folyamatban levő peres ügyek
jellegével és időbeli alakulásával kapcsolatos információkról. Megjegyzik azonban, hogy az ESZT a
helyzetéből adódóan nem tudta előre jelezni a folyamatban levő eljárások lehetséges
következményeit, mivel a szanálásra vonatkozó új jogi keret által létrehozott összetett, speciális és
korábbi példák nélküli jogi rendszerben nehéz az említett ügyek végkimenetelére vonatkozó
becslésekbe bocsátkozni a jelenlegi szakaszban, és arra is figyelmeztetnek, hogy az elkövetkező
néhány év során további peres eljárásokra lehet számítani.

E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által elfogadott jelentésről.
A jelentés teljes szövege letölthető a Számvevőszék honlapján.
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„A kockázatkezelés és az elszámoltathatóság biztosításához alapvető fontosságú annak megfelelő
ismerete, hogy az ESZT milyen pénzügyi kockázatoknak van kitéve” – nyilatkozta Pelczné Gáll Ildikó,
az ellenőrzésért felelős számvevőszéki tag.
A számvevők ezenkívül áttekintették az euróövezetbeli bankok által az Egységes Szanálási Alapba
befizetett előzetes hozzájárulásokból eredő függő kötelezettségeket is. Ellenőrzésük során
megállapították, hogy az előzetes hozzájárulásokhoz kapcsolódóan nagyszámú fellebbezés és jogi
eljárás zajlik a nemzeti bíróságokon. A 2017. évi beszámolójában az ESZT 1,4 milliárd euró összegben
tüntetett fel függő kötelezettségeket az előzetes hozzájárulásokhoz kapcsolódóan, ami az újonnan
benyújtott keresetek miatt 2018-ra vonatkozóan további 558 millió euróval nőhet. A számvevők arra
figyelmeztetnek, hogy a jogszabályok alapján az ESZT-nek kártalanítási kötelezettsége állhat fenn a
nemzeti szanálási hatóságokkal (NSZH-k) szemben azon kártérítésekért, amelynek megfizetésére
nemzeti bíróság kötelezte azokat.
A Bizottság úgy döntött, hogy beszámolójában nem szerepeltet függő kötelezettségeket, mivel túl
korainak ítélte a kártérítési igényeket és valószínűtlennek tekintette a jövőbeni kifizetéseket, a Tanács
ellen benyújtott keresetet pedig elutasították.
Az Európai Számvevőszék a következő ajánlásokat teszi:
-

az ESZT véglegesítse és hagyja jóvá számviteli iránymutatás-tervezetét és alkalmazza azt teljes
mértékben a 2018. évi beszámolójára, ami magában foglalja a jogi költségekre vonatkozó
céltartalék képzését vagy az ezekről történő beszámolást;

-

az ESZT és a Bizottság a rendelkezésre álló adatok – például számszerűsített
igénybejelentések, bírósági ítéletek és múltbeli adatok – alapján a 2018. évi beszámolóikra
vonatkozóan gondosan értékeljék újra a helyzetet a vonatkozó számviteli szabályokkal
összhangban;

-

az ESZT határozzon meg megfelelő eljárásokat és kontrollokat az NSZH-któl kapott
információk pontosságának, teljeskörűségének és időszerűségének biztosítása érdekében,
valamint gondoskodjon megfelelő ellenőrzési nyomvonalról.

A szerkesztők figyelmébe
Az ESZT-t és az ESZA-t teljes egészében a bankszektor finanszírozza.
A valamely szervezet szanálás alá vételéről szóló határozat meghozatalához vezető folyamatban az
Európai Központi Bank, az ESZT, a Bizottság és adott esetben a Tanács vesz részt.
A számvevők áttekintették az ESZT, a Bizottság és a Tanács ESZM-rendelet (a 806/2014/EU rendelet)
szerinti feladatai teljesítésének következtében felmerülő függő kötelezettségeit a 2017. évi pénzügyi
évre vonatkozóan. A jelentés 23 uniós nyelven érhető el a Számvevőszék honlapján.
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