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Έκθεση 

δυνάμει του άρθρου 92, παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 

σχετικά με τυχόν ενδεχόμενες υποχρεώσεις (του Ενιαίου Συμβουλίου 

Εξυγίανσης, του Συμβουλίου, της Επιτροπής ή άλλως) απορρέουσες από την 

άσκηση των καθηκόντων του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, του Συμβουλίου 

και της Επιτροπής δυνάμει του κανονισμού αυτού 

για το οικονομικό έτος 2016 

 

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, του Συμβουλίου 

και της Επιτροπής 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΔΕΕ Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΕΑΕ Εθνική Αρχή Εξυγίανσης 

ΕΜΕ Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης  

ΕΣΕ Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης  

ΕΤΕ Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης  

Κανονισμός ΕΜΕ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και 
διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων 
επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης 
και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1093/2010 (ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1). 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (ΕΜΕ), που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 806/2014 (κανονισμός ΕΜΕ)1

2. Το ΕΣΕ συνιστά την αρχή εξυγίανσης όλων των σημαντικών τραπεζών

, αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα της τραπεζικής ένωσης 

της ΕΕ. Σκοπός του μηχανισμού είναι να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την εξυγίανση 

τράπεζας που βρίσκεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας μέσω του Ενιαίου Συμβουλίου 

Εξυγίανσης (ΕΣΕ) και, εφόσον είναι αναγκαίο, με τη βοήθεια του Ενιαίου Ταμείου 

Εξυγίανσης (ΕΤΕ). Το ΕΤΕ χρηματοδοτείται πλήρως από τον τραπεζικό τομέα. 

2 και των λιγότερο 

σημαντικών διασυνοριακών τραπεζικών ομίλων που έχουν την έδρα τους στη ζώνη του 

ευρώ3

3. Στη λήψη της απόφασης να τεθεί μια οντότητα υπό εξυγίανση μετέχουν η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), το ΕΣΕ, η Επιτροπή και, πιθανώς, το Συμβούλιο

. Αποστολή του είναι να διασφαλίζει την εύρυθμη εξυγίανση των τραπεζών που 

βρίσκονται σε κατάσταση αφερεγγυότητας με τον ελάχιστο αντίκτυπο στην πραγματική 

οικονομία και τα δημόσια οικονομικά. Το ΕΣΕ κατέστη ανεξάρτητος οργανισμός 

την 1η Ιανουαρίου 2015 και λειτουργεί πλήρως από την 1η Ιανουαρίου 2016, διαθέτοντας 

ολοκληρωμένο σύνολο εξουσιών εξυγίανσης. 

4

4. Ο κανονισμός ΕΜΕ ορίζει στο άρθρο 92, παράγραφος 4, ότι το Συνέδριο υποβάλλει 

έκθεση ειδικά για κάθε ενδεχόμενη υποχρέωση (του ΕΣΕ, του Συμβουλίου, της Επιτροπής ή 

άλλως) που απορρέει από την άσκηση των καθηκόντων του ΕΣΕ, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής δυνάμει του κανονισμού αυτού. 

.  

                                                      

1 ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1. 

2 Ο όρος «τράπεζα» στην παρούσα έκθεση αναφέρεται στις οντότητες του άρθρου 2 του 
κανονισμού ΕΜΕ.  

3 Κατάσταση των τραπεζών για τις οποίες αρχή εξυγίανσης είναι το ΕΣΕ παρατίθεται εδώ: 
https://srb.europa.eu/en/node/44 

4 Άρθρο 18 του κανονισμού ΕΜΕ. 
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ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Εμβέλεια του ελέγχου 

5. Αντικείμενο του ελέγχου αποτέλεσαν οι διαλαμβανόμενες στο άρθρο 92, 

παράγραφος 4, του κανονισμού ΕΜΕ ενδεχόμενες υποχρεώσεις για το οικονομικό έτος 

2016. 

Τρόπος προσέγγισης του ελέγχου 

6. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις πρέπει να γνωστοποιούνται στους ετήσιους 

λογαριασμούς σύμφωνα με τον λογιστικό κανόνα αριθ. 10 της ΕΕ - Προβλέψεις, 

ενδεχόμενες απαιτήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις (βλέπε πλαίσιο 1). 

Πλαίσιο 1

Η ενδεχόμενη υποχρέωση είναι είτε πιθανό στοιχείο παθητικού απορρέον από παρελθόντα 

συμβάντα, του οποίου η ύπαρξη θα επιβεβαιωθεί μόνον εφόσον επέλθει ή δεν επέλθει ένα ή 

περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα που δεν ελέγχει πλήρως η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε 

ενεστώσα υποχρέωση που απορρέει από παρελθόντα συμβάντα, αλλά δεν αναγνωρίζεται διότι δεν 

πιθανολογείται ότι ο διακανονισμός της θα απαιτήσει την εκροή πόρων, συνισταμένων σε 

οικονομικά οφέλη ή σε δυναμικό εξυπηρέτησης, ή διότι το ποσό της υποχρέωσης δεν μπορεί να 

αποτιμηθεί με επαρκή ακρίβεια. 

 - Ορισμός της ενδεχόμενης υποχρέωσης 

7. Το Συνέδριο έλεγξε τους ετήσιους λογαριασμούς της Επιτροπής και του Συμβουλίου 

για το οικονομικό έτος 2016 στο πλαίσιο των εργασιών για την ετήσια έκθεσή του. Οι 

ετήσιοι λογαριασμοί του ΕΣΕ για το οικονομικό έτος 2016 υποβλήθηκαν σε έλεγχο από 

ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή και το αποτέλεσμα των εργασιών αυτών ελήφθη υπόψη για 

τη διαμόρφωση της γνώμης του Συνεδρίου σχετικά με την αξιοπιστία τους5

                                                      

5 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης του ελέγχου που εφαρμόζει το 
Συνέδριο παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεσή του σχετικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016, καθώς και στην ειδική ετήσια έκθεσή του 
σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για το οικονομικό 
έτος 2016.  

. 
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8. Στα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες που 

συγκεντρώθηκαν από συναντήσεις και συνεντεύξεις με υπαλλήλους, καθώς και από 

επισκόπηση εσωτερικών εγγράφων ή άλλων δημοσίως διαθέσιμων στοιχείων.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις του ΕΣΕ  

9. Ο υπόλογος του ΕΣΕ, σε δήλωση πληρότητας αναφορικά με τους ετήσιους 

λογαριασμούς για το οικονομικό έτος 2016, επιβεβαίωσε ότι είχαν γνωστοποιηθεί όλες οι 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις, στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 92, παράγραφος 4, του 

κανονισμού του ΕΜΕ. 

10. Το Συνέδριο εξέδωσε γνώμη χωρίς επιφύλαξη σχετικά με την αξιοπιστία των ετήσιων 

λογαριασμών του ΕΣΕ για το οικονομικό έτος 20166

11. Όσον αφορά τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις, το ΕΣΕ επεξεργάζεται επί του παρόντος 

λογιστικές κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες προβλέπεται να οριστικοποιηθούν μέχρι το 

τέλος του 2017. 

. 

12. Εκτός από τα λογιστικά φύλλα Excel που αναφέρονται στο σημείο 18, το ΕΣΕ δεν 

διαθέτει σύστημα ΤΠ για τη λογιστική καταχώριση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων, με το 

οποίο να τυποποιούνται η αναφορά στοιχείων, η λογιστική τεκμηρίωση και οι διάφορες 

εκτιμήσεις. 

13. Οι επικείμενες νομικές διαδικασίες (βλέπε σημεία 17 και 21) κατά του ΕΣΕ και των 

εθνικών αρχών εξυγίανσης (ΕΑΕ) θα επιδράσουν αρνητικά τόσο στους χρηματοδοτικούς 

πόρους τους (π.χ. δαπάνες για νομικές συμβουλές) όσο και στους ανθρώπινους (π.χ. 

επιπλέον προσωπικό στη νομική υπηρεσία), επιβαρύνοντας άμεσα με δαπάνες τις 

προαναφερόμενες αρχές και έμμεσα όλες τις τράπεζες μέσω των εισφορών τους. 

                                                      

6 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για το 
οικονομικό έτος 2016. 
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Ενδεχόμενες υποχρεώσεις συνδεόμενες με τις εισφορές των τραπεζών στο Ενιαίο Ταμείο 

Εξυγίανσης 

14. Οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ υποχρεούνται να καταβάλλουν εισφορά στο ΕΣΕ. Οι 

εισφορές τους για το 2015 υπολογίστηκαν και εισπράχθηκαν από τις ΕΑΕ και 

μεταβιβάστηκαν τελικά στο ΕΣΕ τον Ιανουάριο του 2016. Οι εισφορές για το 2016 

υπολογίστηκαν από το ΕΣΕ. Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό αυτό είναι 

περίπλοκη7. Οι εισφορές για το 2016 εισπράχθηκαν από τις ΕΑΕ βάσει των υπολογισμών 

του ΕΣΕ και μεταβιβάστηκαν σε αυτό τον Ιούνιο του 20168

15. Ως ετήσιος στόχος τίθεται το συνολικό ποσό της πάγιας εισφοράς που εισπράττεται 

ετησίως από τις τράπεζες.  

. 

16. Συνολικά οι ΕΑΕ εισέπραξαν ως εισφορές για το 2015 και το 2016 10,7 δισεκατομμύρια 

ευρώ, ποσό που μεταβίβασαν στο ΕΤΕ που ανήκει στο ΕΣΕ. 

17. Στους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του 2016, το ΕΣΕ γνωστοποίησε ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις ύψους 841 826 146 ευρώ που συνδέονταν με τις εκ των προτέρων εισφορές. 

Από τις υποχρεώσεις αυτές, ποσό ύψους 800 791 513 ευρώ καθορισθέν βάσει των 

δηλώσεων των ΕΑΕ, συνδέεται με προσφυγές ενώπιον των ΕΑΕ και υποθέσεις εισαχθείσες 

ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων των κρατών μελών. Στους πίνακες 1 και 2 κατωτέρω 

παρουσιάζονται οι λεπτομέρειες και η εξέλιξη αυτών των ποσών, καθώς και ο αριθμός των 

προσφυγών και των δικαστικών υποθέσεων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017: 

                                                      

7 https://srb.europa.eu/en/content/ex-ante-contributions-0 

8 Ως νομική βάση λαμβάνεται η διακυβερνητική συμφωνία για τη μεταβίβαση και την 
αμοιβαιοποίηση των εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%208457%202014%20INIT 
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Πίνακας 1 - Εξέλιξη των επίμαχων ποσών των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που 

απορρέουν από τις εκ των προτέρων εισφορές στο ΕΤΕ 

 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων του ΕΣΕ. 

Πίνακας 2 - Εξέλιξη του αριθμού των προσφυγών και των δικαστικών υποθέσεων που 

απορρέουν από τις εκ των προτέρων εισφορές στο ΕΤΕ 

 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων του ΕΣΕ. 

18. Όσον αφορά τη διαδικασία κατάρτισης των οριστικών λογαριασμών του 2016, 

επισημαίνεται ότι οι ΕΑΕ παρουσίασαν στις αντίστοιχες δηλώσεις τους μόνο τα συνολικά 

ποσά, δηλαδή, χωρίς λεπτομερή ανάλυσή τους. Η διαδικασία βελτιώθηκε τον Σεπτέμβριο 

του 2017, όταν οι ΕΑΕ άρχισαν να υποβάλουν επιμέρους λεπτομερή στοιχεία σε λογιστικά 

φύλλα Excel. Η βελτιωμένη διαδικασία κατέδειξε ότι τα επίμαχα ποσά, για τα οποία είχε 

ασκηθεί προσφυγή κατά των ΕΑΕ και είχε κινηθεί διαδικασία ενώπιον των διοικητικών 

δικαστηρίων των κρατών μελών και τα οποία αφορούσαν τις εισφορές του 2016, είχαν 

υπερεκτιμηθεί κατά περίπου 120 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, στους οριστικούς ετήσιους 

λογαριασμούς του για το 2016, το ΕΣΕ δεν περιελάμβανε πρόβλεψη για τα νομικά έξοδα 

που προκλήθηκαν από τις προσφυγές και τις λοιπές διαδικασίες που είχαν κινηθεί (π.χ. 

δαπάνες για νομικές συμβουλές). Παρ’ όλα αυτά, το ζήτημα που αναλύεται στο παρόν 

σημείο δεν έχει ουσιώδη αντίκτυπο στους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του 2016. 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις βάσει των επίμαχων ποσών σε ευρώ 30/09/17 31/12/16 31/12/15
- Προσφυγές κατά των ΕΑΕ και διαδικασίες ενώπιον των διοικητικών 
δικαστηρίων των κρατών μελών 1 240 045 681 800 791 513 437 125 144
σχετικά με τις εκ των προτέρων εισφορές του 2015 84 149 051 84 149 051 437 125 144
σχετικά με τις εκ των προτέρων εισφορές του 2016 596 809 613 716 642 462 0
σχετικά με τις εκ των προτέρων εισφορές του 2017 559 087 017 0 0
- Προσφυγές που ασκήθηκαν ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ 180 197 774 41 034 633 0
σχετικά με τις εκ των προτέρων εισφορές του 2016 115 676 910 41 034 633 0
σχετικά με τις εκ των προτέρων εισφορές του 2017 64 520 864 0 0
Σύνολο 1 420 243 455 841 826 146 437 125 144

Αριθμός προσφυγών, διαδικασιών ενώπιον δικαστηρίων και εκκρεμών 
υποθέσεων 30/09/17 31/12/16 31/12/15
- Προσφυγές κατά των ΕΑΕ και διαδικασίες ενώπιον των διοικητικών 
δικαστηρίων των κρατών μελών 394 261 67
σχετικά με τις εκ των προτέρων εισφορές του 2015 7 6 67
σχετικά με τις εκ των προτέρων εισφορές του 2016 256 255 0
σχετικά με τις εκ των προτέρων εισφορές του 2017 131 0 0
- Προσφυγές που ασκήθηκαν ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ 13 9 0
σχετικά με τις εκ των προτέρων εισφορές του 2016 10 9 0
σχετικά με τις εκ των προτέρων εισφορές του 2017 3 0 0
Σύνολο 407 270 67
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19. Στην έκθεσή του σχετικά με τους οριστικούς λογαριασμούς του 2016, ο ανεξάρτητος 

εξωτερικός ελεγκτής συνιστούσε στο ΕΣΕ να επανεξετάσει και να βελτιώσει μελλοντικά τις 

διαδικασίες που εφαρμόζει για την ομαδοποίηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων 

σχετικά με τις διοικητικές προσφυγές κατά των ΕΑΕ και τις υποθέσεις που εισάγονται 

ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων των οικείων κρατών μελών, διασφαλίζοντας ότι οι 

ΕΑΕ παρέχουν επαρκείς χρηματοοικονομικές και μη πληροφορίες. 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που συνδέονται με μια εξυγίανση  

20. Καμία διαδικασία εξυγίανσης τράπεζας δεν κινήθηκε κατά την περίοδο αναφοράς έως 

τις 31 Δεκεμβρίου 2016 και καμία ενδεχόμενη υποχρέωση δεν γνωστοποιήθηκε σχετικά με 

αποφάσεις εξυγίανσης για το οικονομικό έτος 2016. Η πρώτη απόφαση εξυγίανσης ελήφθη 

στις 7 Ιουνίου 20179. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν δεν 

χρειαζόταν να γνωστοποιηθούν στους οριστικούς λογαριασμούς του ΕΣΕ για το 2016, καθώς 

συνδέονται με συμβάν του οικονομικού έτους 2017 και εμφανίστηκαν μόνον αφότου 

εγκρίθηκε η δημοσίευση των λογαριασμών10. Στους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του 

για το 201611, το ΕΣΕ περιέγραφε τη λήψη της απόφασης εξυγίανσης ως μη διορθωτικό 

γεγονός12

21. Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά αυτής της πρώτης απόφασης εξυγίανσης, έχουν κινηθεί 

διάφορες ένδικες διαδικασίες. Επιπλέον, όσον αφορά τη συγκεκριμένη εξυγίανση, έχει 

ασκηθεί μεγάλος αριθμός διοικητικών προσφυγών. Αναλυτικά: 

. 

                                                      

9 Απόφαση εξυγίανσης της Banco Popular Español, S.A. https://srb.europa.eu/en/content/banco-
popular  

10 Η πρώτη προσφυγή κατά της απόφασης εξυγίανσης της Banco Popular που εισήχθη ενώπιον 
του ΔΕΕ κοινοποιήθηκε στο ΕΣΕ στις 8 Αυγούστου 2017. 

11 Σελ. 38 των οριστικών ετήσιων λογαριασμών για το 2016 του ΕΣΕ. 

12 Αριθ. 7 και 13 του λογιστικού κανόνα αριθ. 19 της ΕΕ. Ένα μη διορθωτικό γεγονός δεν 
επηρεάζει τα ποσά που καταχωρίζονται ή γνωστοποιούνται για το τρέχον οικονομικό έτος. Ένα 
μη διορθωτικό γεγονός πρέπει να περιγραφεί εάν είναι ουσιώδες και η μη γνωστοποίησή του 
θα μπορούσε να επηρεάσει τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών των ετήσιων 
λογαριασμών. 
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(a) μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2017 είχαν ασκηθεί 90 προσφυγές κατά του ΕΣΕ ενώπιον του 

Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

(b) μέχρι τις 26 Οκτωβρίου 2017 είχαν υποβληθεί 46 προσφυγές ενώπιον της ομάδας 

εξέτασης προσφυγών του ΕΣΕ 13

22. Οι σχετικές ενδεχόμενες υποχρεώσεις θα αποτελέσουν αντικείμενο της αντίστοιχης 

έκθεσής μας για το οικονομικό έτος 2017. 

. 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις της Επιτροπής  

23. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2016 δεν υπήρχαν ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις απορρέουσες από τον κανονισμό ΕΜΕ (άρθρο 92, παράγραφος 4).  

24. Το Συνέδριο διατύπωσε γνώμη χωρίς επιφύλαξη σχετικά με την αξιοπιστία των 

ενοποιημένων λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 201614

25. Σημειώνεται ότι, όσον αφορά την έγκριση της πρώτης απόφασης εξυγίανσης

. 

15

26. Οι σχετικές ενδεχόμενες υποχρεώσεις θα αποτελέσουν αντικείμενο της αντίστοιχης 

έκθεσής μας για το οικονομικό έτος 2017. 

, 

στις 7 Ιουνίου 2017 κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή 26 προσφυγές που είχαν ασκηθεί κατά 

της ιδίας ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την άσκηση των προσφυγών αυτών δεν χρειαζόταν να 

γνωστοποιηθούν στους οριστικούς λογαριασμούς της Επιτροπής για το 2016, καθώς 

συνδέονται με συμβάν του οικονομικού έτους 2017, και εμφανίστηκαν μόνον αφότου 

εγκρίθηκε η δημοσίευσή τους.  

                                                      

13 Μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2017, είχαν κινηθεί άλλες 101 διαδικασίες ενώπιον του Audiencia 
Nacional (εθνικό διοικητικό δικαστήριο της Ισπανίας) και είχαν ασκηθεί περαιτέρω 
108 διοικητικές προσφυγές ενώπιον του Fondo de Restructuraci ón Ordenada Bancaria (ΕΑΕ της 
Ισπανίας). Όλες αυτές οι διαδικασίες στρέφονταν κατά των ισπανικών αρχών. 

14 Ετήσια έκθεση του Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό 
έτος 2016.   

15 Έγκριση της απόφασης εξυγίανσης σχετικά με τη Banco Popular Espa ñol, S. A 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1556_en.htm 
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Ενδεχόμενες υποχρεώσεις του Συμβουλίου  

27. Ο υπόλογος του Συμβουλίου ανέφερε στη δήλωση πληρότητας της 30ής Μαΐου 2017 

ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2016, δεν υπήρχαν ενδεχόμενες υποχρεώσεις απορρέουσες από 

τον κανονισμό ΕΜΕ (άρθρο 92, παράγραφος 4).  

28. Το Συνέδριο εξέδωσε γνώμη χωρίς επιφύλαξη σχετικά με την αξιοπιστία των 

ενοποιημένων λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 201616

29. Το Συμβούλιο δεν συμμετείχε στην απόφαση εξυγίανσης που αναφέρεται στα 

σημεία 20 και 25, αλλά μέχρι τις 26 Οκτωβρίου 2017 ήταν διάδικος στο πλαίσιο υπόθεσης 

που εισήχθη ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου και απορρέει από την απόφαση αυτή. Στους 

οριστικούς λογαριασμούς του Συμβουλίου για το 2016 δεν χρειαζόταν να γνωστοποιηθεί 

σχετική ενδεχόμενη υποχρέωση, καθώς αυτή συνδέεται με συμβάν του οικονομικού 

έτους 2017 και εμφανίστηκε μόνον αφότου εγκρίθηκε η δημοσίευση των λογαριασμών. 

. 

30. Η σχετική υποχρέωση θα αποτελέσει αντικείμενο της αντίστοιχης έκθεσής μας για το 

οικονομικό έτος 2017. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

31. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε επίπεδο ΕΣΕ για το οικονομικό έτος 2016 αυξήθηκαν 

σημαντικά έναντι του οικονομικού έτους 2015. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις προσφυγές 

των τραπεζών και τις διαδικασίες που κινήθηκαν ενώπιον δικαστηρίων και συνδέονταν με 

τις εκ των προτέρων εισφορές. Ήδη από την κατάσταση των πραγμάτων ως έχει κατά το 

τρέχον οικονομικό έτος, προβλέπεται ότι η αύξηση θα συνεχιστεί και κατά το 2017, λόγω 

των προσφυγών κατά της ειλημμένης απόφασης εξυγίανσης, καθώς και των προσφυγών 

των τραπεζών και των λοιπών διαδικασιών που έχουν κινηθεί και αφορούν τις εκ των 

προτέρων εισφορές (βλέπε σημεία 17, 21, 25 και 29). 

                                                      

16 Ετήσια έκθεση του Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό 
έτος 2016.  
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32. Το ΕΣΕ δεν έχει καταρτίσει ακόμη λεπτομερείς λογιστικές κατευθυντήριες οδηγίες 

(βλέπε σημείο 11). Στους οριστικούς λογαριασμούς του για το 2016, το ΕΣΕ δεν περιέλαβε 

πρόβλεψη για τα έξοδα των νομικών διαδικασιών (βλέπε σημείο 18). 

Σύσταση 1 

Λόγω της αύξησης του αριθμού των περιπτώσεων ενδεχόμενων υποχρεώσεων και της 

πολυπλοκότητάς τους, το ΕΣΕ οφείλει να καταρτίσει λεπτομερείς λογιστικές κατευθυντήριες 

οδηγίες. Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να αναφέρονται επίσης στην πρόβλεψη εξόδων για νομικές 

διαδικασίες. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: τέλος του 2017 

33. Η αδυναμία των διαδικασιών που αφορούν τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις είχε ως 

αποτέλεσμα την υπερεκτίμησή τους, η οποία δεν ήταν ουσιώδης για τους οριστικούς 

λογαριασμούς του ΕΣΕ για το οικονομικό έτος 2016. Οι διαδικασίες του ΕΣΕ βελτιώθηκαν 

κατά τη διάρκεια του 2017 (βλέπε σημείο 18). Ωστόσο, το ΕΣΕ δεν διαθέτει σύστημα ΤΠ για 

την τυποποίηση της υποβολής στοιχείων, της λογιστικής τεκμηρίωσης και των εκτιμήσεων 

(βλέπε σημείο 12). 

Σύσταση 2 

Το ΕΣΕ οφείλει να εισαγάγει κατάλληλες διαδικασίες, περιλαμβανομένου συστήματος ΤΠ, οι οποίες 

θα εξασφαλίζουν την ορθή λογιστική καταχώριση παντός είδους ενδεχόμενων υποχρεώσεων, 

καθώς και την αναφορά των σχετικών στοιχείων. Οι ΕΑΕ πρέπει να έχουν πρόσβαση στο σύστημα 

αυτό, ώστε να μπορούν να καταχωρίζουν δεόντως τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: τέλος του 2019 
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Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα IV, του οποίου προεδρεύει ο Baudilio TOMÉ 

MUGURUZA, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του 

της 12ης Δεκεμβρίου 2017. 

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο 

 

Klaus-Heiner LEHNE 

Πρόεδρος 



Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) 
 

SRB replies_EN 

 
 

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
 

Σύσταση 1 
Αποδεκτή:Το SRB συμφωνεί με την παρατήρηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
(ΕΕΣ) και ήδη το 2017 θα ληφθούν σχετικά μέτρα. Συγκεκριμένα, θα καταρτιστούν 
λογιστικές κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό των νομικών δαπανών και την 
αναγνώριση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων (αναμένονται να έχουν τεθεί σε εφαρμογή 
έως το πρώτο τρίμηνο του 2018). 
 
Σύσταση 2 
Εν μέρει αποδεκτή:Το SRB έχει ήδη συμφωνήσει με τις εθνικές αρχές εξυγίανσης για τη 
θέσπιση βελτιωμένης διαδικασίας τακτικής υποβολής εκθέσεων, ώστε να μπορεί να 
παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των προσφυγών. Το SRB στερείται νομικής βάσης για να 
επιβάλει στις εθνικές αρχές εξυγίανσης τη χρήση συγκεκριμένου εργαλείου ΤΠ. Θα 
επιδιώξει, ωστόσο, στο μέτρο του δυνατού και σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές 
εξυγίανσης, να ενισχύσει την υφιστάμενη διαδικασία υποβολής εκθέσεων, προκειμένου να 
υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τον συνολικό αριθμό υποθέσεων, τα σχετικά 
ποσά και τις πληρωμές για ένδικα μέσα που ενδεχομένως να πραγματοποιηθούν στο 
πλαίσιο των εθνικών διαδικασιών. Επισημαίνεται ότι οι προσφυγές εξετάζονται από τις 
εθνικές αρχές εξυγίανσης επί συνεχούς βάσης και έτσι το ποσό των ενδεχόμενων 
υποχρεώσεων μεταβάλλεται με τον χρόνο. Συνεπώς, το SRB βασίζεται στα στοιχεία που 
λαμβάνει από τις εθνικές αρχές εξυγίανσης, δεδομένου ότι δεν έχει άμεση πρόσβαση στις 
πληροφορίες αυτές.  
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ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Θέμα: Απάντηση στο ΕΕΣ (άρθρο 92 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 806/2014 σχετικά με τον ΕΜΕ και το ΕΤΕ) 
 
 

Καθώς στους λογαριασμούς που σχετίζονται με το Συμβούλιο δεν κατεγράφησαν, κατά το 

οικονομικό έτος αναφοράς 2016, ενδεχόμενες υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 92 

παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΜΕ, δεν υπάρχουν σχόλια από το θεσμικό όργανο αυτό. 

 

 



 

EN   EN 

 

 

 
EUROPEAN 
COMMISSION  

Brussels, 24.11.2017 

COM(2017) 732 final 

LIMITED 

Απάντηση της Επιτροπής 

στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 92 

παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 σχετικά με κάθε ενδεχόμενη 

υποχρέωση (του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, του Συμβουλίου, της Επιτροπής ή 

άλλως) που απορρέει από την άσκηση των καθηκόντων του Ενιαίου Συμβουλίου 

Εξυγίανσης, του Συμβουλίου και της Επιτροπής δυνάμει του κανονισμού αυτού για το 

οικονομικό έτος 2016 

 



 

 

Απάντηση της Επιτροπής  

στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 92 

παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 σχετικά με κάθε ενδεχόμενη 

υποχρέωση (του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, του Συμβουλίου, της Επιτροπής ή 

άλλως) που απορρέει από την άσκηση των καθηκόντων του Ενιαίου Συμβουλίου 

Εξυγίανσης, του Συμβουλίου και της Επιτροπής δυνάμει του κανονισμού αυτού για το 

οικονομικό έτος 2016 

 

 

«Η Επιτροπή έλαβε γνώση της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.» 
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