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Pressmeddelande

Luxemburg den 21 december 2018
Revisorerna offentliggör en rapport om gemensamma
resolutionsnämndens, kommissionens och rådets ansvarsförbindelser
Gemensamma resolutionsnämnden och Europeiska kommissionen bör kontinuerligt bedöma sina
finansiella risker i samband med ansvarsförbindelser till följd av rättstvister vid bankresolutioner,
liksom hur riskerna redovisas, från och med årsredovisningen för 2018, enligt en ny rapport från
Europeiska revisionsrätten. Revisorerna granskade de eventuella skyldigheter som kan komma att
åläggas resolutionsnämnden, kommissionen och rådet till följd av pågående rättstvister mot deras
åtgärder i samband med resolutioner av fallerande eller sannolikt fallerande banker i euroområdet.
De efterlyser en bättre hantering av de finansiella risker som dessa tvister ger upphov till, eftersom
antalet tvistemål kan komma att öka ytterligare.
När en bank i euroområdet fallerar ska den gemensamma resolutionsmekanismen (SRM) förvalta
bankens resolution utan negativ inverkan på ekonomin eller för skattebetalarna. Inom ramen för
denna mekanism är Gemensamma resolutionsnämnden resolutionsmyndighet för alla större banker i
euroområdet och mindre gränsöverskridande bankkoncerner.
I juni 2017 fattade resolutionsnämnden sitt första beslut, rörande resolutionen av Banco Popular.
Fram till maj 2018 hade 103 rättsprocesser inletts vid Europeiska unionens tribunal mot detta beslut
och även 30 tvistemål riktade mot kommissionen och ett mot rådet. Redovisningsmässigt måste
möjliga framtida betalningsskyldigheter som kan uppkomma till följd av dessa rättsfall redovisas som
”ansvarsförbindelser”, eller ”eventualförpliktelser”, såvida inte sannolikheten bedöms som ytterst
liten.
Revisorerna medger att nämnden på vederbörligt sätt lämnat upplysningar om omständigheter och
tidsramar för pågående rättstvister. De noterar dock att nämnden inte kunde förutse de möjliga
konsekvenserna av rättstvisterna, eftersom det i detta läge var svårt att förutse utgången av målen på
grund av det komplexa, specifika och helt nya rättssystem som skapats av den nya rättsliga ramen för
resolutioner. De varnar också för att fler rättstvister kan tillkomma under de närmaste åren.
”Tillräcklig kunskap om den finansiella risk som Gemensamma resolutionsnämnden är utsatt för är en
grundförutsättning för att säkerställa riskhantering och ansvarighet”, sade Ildikó Gáll-Pelcz, den
ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten.

Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens rapport.
Hela rapporten finns på www.eca.europa.eu.
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Vidare granskade revisorerna ansvarsförbindelser som gäller förhandsbidrag från bankerna i
euroområdet till den gemensamma resolutionsfonden. De noterar ett stort antal överklaganden och
tvistemål inför nationella domstolar gällande förhandsbidrag. I sin årsredovisning för 2017 lämnade
nämnden upplysningar om ansvarsförbindelser på 1,4 miljarder euro gällande förhandsbidrag, ett
belopp som kan komma att öka med ytterligare 558 miljoner euro till följd av nya skadeståndsanspråk
för 2018. Revisorerna varnar för att nämnden i några av dessa fall med grund i lagstiftningen kan bli
skadeståndsskyldig gentemot nationella resolutionsmyndigheter till följd av förlorade tvistemål i
nationella domstolar.
Kommissionen beslutade att inte redovisa några ansvarsförbindelser eftersom den ansåg att det var
för tidigt att inkomma med skadeståndsanspråk och bedömde sannolikheten för en framtida
betalning som ytterst liten, medan målet mot rådet inte kunde tas upp till prövning.
Revisorerna lämnar följande rekommendationer:
-

Gemensamma resolutionsnämnden bör slutföra och godkänna sitt utkast till vägledning för
redovisning och tillämpa vägledningen i sin helhet för 2018 års räkenskaper, vilket bör
omfatta avsättning för eller upplysningar om rättegångskostnader.

-

Gemensamma resolutionsnämnden och kommissionen bör noggrant bedöma situationen på
nytt i samband med 2018 års räkenskaper, baserat på tillgängliga uppgifter såsom
kvantifierbara anspråk, domstolsavgöranden och historiska uppgifter, i enlighet med
tillämpliga redovisningsregler.

-

Gemensamma resolutionsnämnden bör inrätta lämpliga förfaranden och kontroller för att
säkerställa att den information som mottas från nationella resolutionsmyndigheter är riktig
och fullständig och lämnas i tid samt se till att det finns en tillfredsställande verifieringskedja.

Meddelande till redaktörer
Gemensamma resolutionsnämnden och den gemensamma resolutionsfonden finansieras helt av
banksektorn.
ECB, resolutionsnämnden, kommissionen och, i förekommande fall, rådet deltar i det förfarande som
leder fram till beslutet att försätta en enhet i resolution.
Revisorerna granskade resolutionsnämndens, kommissionens och rådets ansvarsförbindelser som
uppstått till följd av deras utförande av sina uppgifter enligt SRM-förordningen (förordning (EU)
nr 806/2014) med avseende på budgetåret 2017. Rapporten finns på revisionsrättens webbplats
eca.europa.eu på 23 EU-språk.
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