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Sporočilo za javnost 
Luxembourg, 27. novembra 2019 

Morebitna odgovornost EU pri prenehanju propadajočih bank je 
po besedah revizorjev ocenjena kot malo verjetna 

Po navedbah v novem poročilu Evropskega računskega sodišča Enotni odbor za reševanje in 
Evropska komisija – skladno z računovodskimi pravili – nista razkrila nobenih pogojnih 
obveznosti, ki bi lahko nastale zaradi sodnih postopkov v teku v zvezi z njuno vlogo pri 
prenehanju propadajočih bank v euroobmočju. Hkrati je Enotni odbor za reševanje razkril 
pogojne obveznosti v višini 90 milijonov EUR, ki se nanašajo na sodne postopke na sodiščih EU 
in nacionalnih sodiščih, v katerih banke izpodbijajo svoje vnaprejšnje (predhodne) prispevke v 
enotni sklad za reševanje. 

Kadar banka v euroobmočju propade, skuša enotni mehanizem za reševanje upravljati postopek 
njenega reševanja s čim manjšim negativnim učinkom na realno gospodarstvo in 
davkoplačevalce. Enotni odbor za reševanje je v okviru tega mehanizma osrednji akter (skupaj s 
Komisijo in Svetom) in nadzoruje enotni sklad za reševanje, ki lahko podpira reševanje bank.  

Ob koncu leta 2018 je bilo na sodiščih EU proti Enotnemu odboru za reševanje in Komisiji v teku 
več kot sto sodnih postopkov, ki so se nanašali na njune naloge v zvezi z reševanjem bank, zlasti s 
prenehanjem banke Banco Popular Español S.A. Skladno z veljavnimi računovodskimi pravili bi 
morala Enotni odbor za reševanje in Komisija v svojih zaključnih računih pripoznati obveznosti ali 
rezervacije ali razkriti pogojne obveznosti, povezane s temi sodnimi postopki, če sta verjetnost 
odtoka gospodarskih dejavnikov ocenila kot zanesljivo, verjetno ali možno. Vendar niti Enotni 
odbor za reševanje niti Komisija tega nista naredila, saj sta to verjetnost ocenila kot malo 
verjetno. Revizorji niso odkrili dokazov, ki bi bili v nasprotju z njunimi ocenami, vendar so 
priporočili, naj se postopek Enotnega odbora za reševanje dodatno okrepi.  

Komisija je navedla, da ni mogoče, da bi katera od tožečih strank utrpela škodo, saj bi bila druga 
možnost insolventnost banke. Poudarila je tudi, da bo vsak delničar ali upnik, ki bi bil v 
nacionalnih insolvenčnih postopkih obravnavan bolje, prejel nadomestilo iz enotnega sklada za 
reševanje. Enotni odbor za reševanje trenutno preverja, ali takšni primeri obstajajo. 

„Pogojne obveznosti in rezervacije odražajo finančna tveganja, ki so jim Enotni odbor za 
reševanje, Svet in Komisija izpostavljeni,“ je povedala članica Evropskega računskega sodišča 
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Ildikó Gáll-Pelcz, ki je odgovorna za poročilo. „Toda v tej fazi je izide sodnih postopkov v zvezi z 
reševanjem bank težko napovedati, predvsem zaradi kompleksnih in edinstvenih razmer.“ 

Glede predhodnih prispevkov bank v enotni sklad za reševanje si je Enotni odbor za reševanje po 
besedah revizorjev pošteno prizadeval te primere razkriti kot pogojne obveznosti v zvezi z 
zadevnimi sodnimi postopki. Kljub temu pomanjkljivosti ostajajo, saj je več nacionalnih organov 
za reševanje navedlo, da niso mogli presoditi, ali pogojne obveznosti obstajajo. 

Pojasnila za urednike 

Pogojna obveznost je morebitna obveznost, ki je odvisna od izida nekega dogodka v prihodnosti 
ali ki verjetno ne bo povzročila odtoka gospodarskih dejavnikov ali katere zneska ni mogoče 
zanesljivo izmeriti. Odgovornost ali rezervacijo je treba pripoznati, če je prihodnji odtok 
gospodarskih dejavnikov ocenjen kot zanesljiv ali verjeten, pogojno obveznost pa je treba razkriti, 
če je ocenjen kot možen, vendar ne kot malo verjeten.  

Enotni odbor za reševanje in Svet sta malo verjeten odtok gospodarskih dejavnikov opredelila kot 
manj kot 10-odstotno verjetnost takega dogodka, medtem ko ta zgornja meja Komisije znaša 
20%. Možen odtok so vsi trije organi opredelili kot do 50-odstotno verjetnost. Svet ni stranka v 
nobenem postopku pravnega izpodbijanja v zvezi s svojimi nalogami reševanja bank, zato ni imel 
razloga za razkritje pogojnih obveznosti. 

Enotni odbor za reševanje in enotni sklad za reševanje v celoti financira bančni sektor. Enotni 
sklad se doslej še ni uporabil za reševanje bank. Ker v zvezi s primeri reševanja še ni nobenih 
sodb, tudi ni sodne prakse na ravni EU. 

Poročilo Evropskega računskega sodišča o pogojnih obveznostih, nastalih zaradi opravljanja nalog 
Enotnega odbora za reševanje, Sveta ali Komisije na podlagi uredbe o enotnem mehanizmu 
reševanja, za proračunsko leto 2018 je na voljo na spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih. 
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