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Pressmeddelande 
Luxemburg den 27 november 2019 

Det bedöms som ”ytterst osannolikt” att EU skulle utkrävas 
ekonomiskt ansvar vid avvecklingen av fallerande banker, säger 
revisorerna 

I enlighet med redovisningsreglerna redovisade Gemensamma resolutionsnämnden (SRB) och 
Europeiska kommissionen inga ansvarsförbindelser som skulle kunna uppkomma till följd av 
pågående rättsprocesser mot deras roll i avvecklingen av fallerande banker i euroområdet, 
enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Samtidigt redovisade Gemensamma 
resolutionsnämnden 90 miljoner euro i ansvarsförbindelser i samband med rättsprocesser vid 
EU-domstolen och nationella domstolar där banker väckt talan mot de förhandsbidrag som de 
betalar till den gemensamma resolutionsfonden (SRF). 

När en bank i euroområdet fallerar ska den gemensamma resolutionsmekanismen (SRM) förvalta 
resolutionsförfarandet med minsta möjliga negativa inverkan på realekonomin och 
skattebetalarna. Gemensamma resolutionsnämnden är den centrala aktören i mekanismen 
(tillsammans med kommissionen och rådet) och har det övergripande ansvaret för den 
gemensamma resolutionsfonden som kan stödja bankresolutioner.  

I slutet av 2018 pågick mer än 100 rättsliga förfaranden vid EU-domstolen mot Gemensamma 
resolutionsnämnden och kommissionen som rörde deras resolutionsuppgifter, främst i samband 
med avvecklingen av Banco Popular Español S.A. I enlighet med tillämpliga redovisningsregler 
måste Gemensamma resolutionsnämnden och kommissionen ta upp skulder, göra avsättningar 
eller redovisa ansvarsförbindelser med koppling till dessa rättsliga förfaranden i sina räkenskaper 
om de bedömer att ett ”utflöde av ekonomiska resurser” är ”säkert, troligt eller möjligt”. Så är 
emellertid inte fallet, då både Gemensamma resolutionsnämnden och kommissionen bedömde 
sannolikheten för ett utflöde av resurser som ”ytterst liten”. Revisorerna såg inga bevis som 
skulle kunna motsäga deras bedömningar, men rekommenderar att Gemensamma 
resolutionsnämndens förfarande stärks ytterligare.  

Kommissionen angav att ingen av sökandena kan hävda förluster, eftersom alternativet skulle ha 
varit att försätta banken i insolvens. Den underströk också att alla aktieägare eller borgenärer 
som skulle ha behandlats bättre vid nationella insolvensförfaranden kommer att få ersättning 
från resolutionsfonden. Gemensamma resolutionsnämnden kontrollerar nu om det finns några 
sådana fall. 
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”Ansvarsförbindelser och avsättningar avspeglar den finansiella risk som Gemensamma 
resolutionsnämnden, rådet och kommissionen är exponerade för”, sade Ildikó Gáll-Pelcz, den 
ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Men i detta skede är det svårt att göra 
några förutsägelser om utgången av rättsliga förfaranden om bankresolutioner, framför allt för 
att det rör sig om en komplex och helt ny situation.” 

När det gäller bankernas förhandsbidrag till den gemensamma resolutionsfonden säger 
revisorerna att Gemensamma resolutionsnämnden har gjort skäliga ansträngningar för att 
redovisa ansvarsförbindelser för de relaterade rättsfallen. Brister kvarstår dock, eftersom flera 
nationella resolutionsmyndigheter uppgett att de inte är i stånd att bedöma huruvida 
ansvarsförbindelser föreligger. 

Meddelande till redaktörer 

En ansvarsförbindelse, eller eventualförpliktelse, är en potentiell förpliktelse som beror på 
utfallet av en framtida händelse eller en förpliktelse som sannolikt inte kommer att leda till ett 
utflöde av resurser eller vars belopp inte kan uppskattas på tillförlitligt sätt. En skuld eller 
avsättning måste tas upp om ett framtida utflöde bedöms som säkert eller troligt, och en 
ansvarsförbindelse måste redovisas om ett utflöde bedöms som möjligt men inte om det bedöms 
som ytterst osannolikt.  

Gemensamma resolutionsnämnden och rådet definierar ”ytterst osannolikt” som en sannolikhet 
under 10 % för en sådan händelse, medan kommissionens tak ligger på 20 %. Vidare definierar 
alla tre organen ”möjligt” som en sannolikhet på upp till 50 %. Rådet omfattas inte av några 
rättsliga tvister med anknytning till sina bankresolutionsuppgifter och hade därför ingen 
anledning att redovisa ansvarsförbindelser. 

Gemensamma resolutionsnämnden och den gemensamma resolutionsfonden finansieras helt av 
banksektorn. Den gemensamma resolutionsfonden har hittills inte använts för bankresolutioner. 
Eftersom inga domar ännu har avkunnats i resolutionsmål finns det ingen rättspraxis på EU-nivå. 

Revisionsrättens rapport om ansvarsförbindelser som uppstått till följd av att Gemensamma 
resolutionsnämnden, rådet eller kommissionen har utfört sina uppgifter enligt SRM-förordningen 
under budgetåret 2018 finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk. 
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