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Comunicat de presă 
Luxemburg, 27 noiembrie 2019 

Posibila răspundere a UE în lichidarea băncilor în curs de a intra 
în dificultate a fost evaluată ca fiind „redusă”, afirmă Curtea de 
Conturi Europeană 

Comitetul Unic de Rezoluție (SRB) și Comisia Europeană – în conformitate cu normele contabile 
– nu au prezentat nicio datorie contingentă care ar putea rezulta din procedurile judiciare în 
curs vizând rolul lor în lichidarea băncilor în curs de a intra în dificultate din zona euro, se arată 
într-un nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană. În același timp, SRB a prezentat 
datorii contingente în valoare de 90 de milioane de euro legate de acțiunile în justiție pe care 
diferite bănci le-au introdus în fața instanțelor naționale sau ale UE pentru a contesta 
cuantumul contribuțiilor lor ex ante la Fondul unic de rezoluție (FUR). 

Atunci când o bancă din zona euro este în curs de a intra în dificultate, mecanismul unic de 
rezoluție își propune să gestioneze procesul de rezoluție în așa manieră încât impactul negativ 
asupra economiei reale sau asupra contribuabilului să fie minim. SRB se află în centrul acestui 
mecanism (împreună cu Comisia și Consiliul) și supraveghează Fondul unic de rezoluție, care 
poate finanța rezoluțiile bancare.  

La sfârșitul exercițiului 2018, pe rolul instanțelor UE erau în curs peste 100 de proceduri judiciare 
împotriva SRB și a Comisiei cu privire la sarcinile de rezoluție bancară ale acestora, o mare parte 
din aceste proceduri fiind legate de lichidarea Banco Popular Español S.A. În conformitate cu 
normele contabile aplicabile, SRB și Comisia ar trebui să recunoască datorii sau provizioane ori să 
prezinte în conturile lor datorii contingente în legătură cu aceste proceduri judiciare în cazul în 
care estimează că probabilitatea unei „ieșiri de resurse economice” este „sigură, probabilă sau 
posibilă”. Or, atât SRB, cât și Comisia au evaluat probabilitatea unui astfel de eveniment ca fiind 
„redusă”. Curtea nu a identificat elemente de probă care să contrazică aceste evaluări, dar 
a recomandat ca procesul SRB să fie consolidat în continuare.  

Comisia a declarat că nu este posibil ca vreun reclamant să fi suferit o pierdere, dat fiind că 
soluția alternativă ar fi fost falimentul băncii. De asemenea, Comisia a subliniat faptul că toți 
acționarii sau creditorii care ar fi putut beneficia de un tratament mai bun în cadrul procedurii 
naționale de insolvență vor fi despăgubiți din Fondul unic de rezoluție. SRB verifică în prezent 
dacă au existat altfel de cazuri. 
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„Datoriile contingente și provizioanele reflectă riscurile financiare la care sunt expuse Comitetul 
Unic de Rezoluție, Consiliul și Comisia”, a declarat doamna Ildikó Gáll-Pelcz, membra Curții de 
Conturi Europene responsabilă de raport. „În acest stadiu însă, rezultatul procedurilor judiciare 
legate de rezoluțiile bancare este dificil de prezis, în special din cauza caracterului complex și fără 
precedent al situației.” 

În ceea ce privește contribuțiile ex ante ale băncilor la Fondul unic de rezoluție, Curtea consideră 
că SRB a depus eforturi rezonabile pentru a prezenta cazurile rezultate din procedurile judiciare 
aferente ca fiind datorii contingente. Cu toate acestea, există în continuare unele deficiențe, dat 
fiind că mai multe autorități naționale de rezoluție au declarat că nu sunt în măsură să evalueze 
dacă există sau nu datorii contingente. 

Note către editori 

O datorie contingentă este o obligație posibilă care ar putea apărea în funcție de rezultatul unui 
eveniment viitor ori o obligație pentru care este puțin probabil să fie nevoie de o ieșire de resurse 
ori o obligație al cărei cuantum nu poate fi măsurat în mod fiabil. În cazul în care o ieșire viitoare 
de resurse este evaluată ca fiind sigură sau probabilă, trebuie să se prezinte o datorie sau un 
provizion. O datorie contingentă trebuie prezentată în cazul în care probabilitatea unei astfel de 
ieșiri este evaluată ca fiind posibilă, dar nu și în cazul în care se consideră că această probabilitate 
este redusă.  

SRB și Consiliul au definit că o probabilitate „redusă” este mai mică de 10 %, în timp ce Comisia 
utilizează un plafon de 20 %. Toate cele trei organisme consideră că o probabilitate de până la 
50 % este una „posibilă”. Consiliul nu este implicat în nicio acțiune în justiție legată de sarcinile 
sale de rezoluție bancară și, prin urmare, nu avea niciun motiv să prezinte datorii contingente. 

SRB și Fondul unic de rezoluție sunt finanțate integral de sectorul bancar. Fondul nu a fost utilizat 
până în prezent pentru rezoluții bancare. Întrucât nu a fost pronunțată încă vreo hotărâre în 
cauzele legate de rezoluție, la nivelul UE nu există deci o jurisprudență în materie. 

Raportul Curții de Conturi Europene referitor la datoriile contingente rezultate, pentru exercițiul 
financiar 2018, ca urmare a îndeplinirii de către Comitetul Unic de Rezoluție, de către Consiliu sau 
de către Comisie a sarcinilor care le revin în temeiul Regulamentului MUR este disponibil pe site-
ul Curții (eca.europa.eu) în 23 de limbi ale UE. 
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