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Luksemburgā, 2018. gada 21. decembrī
Revidenti publicē ziņojumu par Vienotās noregulējuma valdes, Komisijas
un Padomes iespējamām saistībām
Jaunajā Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā teikts, ka, sākot no 2018. gada pārskatiem, Vienotajai
noregulējuma valdei (VNV) un Eiropas Komisijai ir pastāvīgi jāizvērtē un jāuzskaita tie finanšu riski,
kas rodas no iespējamām saistībām, kuras var izrietēt no tiesas lietām, kas uzsāktas banku
noregulējuma rezultātā. Revidenti caurskatīja VNV, Komisijas un Padomes iespējamās saistības, kas
izriet no tiesāšanās, kas uzsākta pret to darbībām saistībā ar to eurozonas banku, kuras kļūst vai,
iespējams, kļūs maksātnespējīgas, noregulējumu. Viņi aicina labāk pārvaldīt finanšu riskus, kas izriet
no šīs tiesāšanās, jo tiesas lietu skaits turpmāk var palielināties.
Ja banka eurozonā kļūst maksātnespējīga, vienotā noregulējuma mehānisma (VNM) uzdevums ir vadīt
tās noregulējumu bez negatīvas ietekmes uz ekonomiku vai nodokļu maksātājiem. Saskaņā ar šo
mehānismu VNV ir noregulējuma iestāde visām nozīmīgajām bankām eurozonā un mazāk nozīmīgām
pārrobežu banku grupām.
2017. gada jūnijā VNV pieņēma savu pirmo noregulējuma lēmumu attiecībā uz Banco Popular. Līdz
2018. gada maijam ES Vispārējā tiesā pret šo lēmumu bija celtas prasības 103 tiesas lietās, tostarp arī
bija 30 lietas pret Komisiju un viena – pret Padomi. Grāmatvedības vajadzībām visi iespējamie
nākotnes maksājumi, kas šo tiesas lietu rezultātā var rasties, ir jāuzrāda kā “iespējamās saistības”, ja
vien to varbūtība nav novērtēta kā attāla.
Revidenti atzīst, ka VNV ir pareizi sniegusi informāciju par sāktās tiesāšanās raksturu un laika grafiku.
Taču viņi piezīmē, ka VNV nespēja paredzēt šo tiesvedību iespējamās sekas, jo šajā posmā bija grūti
paredzēt lietu iznākumu tāpēc, ka ar jauno noregulējuma tiesību aktu satvaru ir izveidota sarežģīta,
specifiska un bezprecedenta tiesību sistēma. Viņi arī brīdina, ka nākamajos dažos gados tiesāšanās
gadījumu skaits var palielināties.
“Pienācīgas zināšanas par finanšu riskiem, kādiem pakļauta VNV, ir būtiskas, lai nodrošinātu riska
pārvaldību un pārskatatbildību,” teica par šo ziņojumu atbildīgā ERP locekle Ildikó Gáll-Pelcz.
Turklāt revidenti pārbaudīja iespējamās saistības, kas attiecas uz ex ante iemaksām, kuras eurozonas
bankas veic vienotajā noregulējuma fondā. Viņi konstatēja ļoti daudz pārsūdzību un tiesas lietu, kas
pret ex ante iemaksām bija iesniegtas valsts līmeņa tiesās. Savos 2017. gada pārskatos VNV uzrādīja
iespējamās saistības attiecībā uz ex ante iemaksām 1,4 miljardu EUR apmērā, un šī summa varētu
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Tā pilns teksts ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu.
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palielināties par 558 miljoniem EUR, jo 2018. gadā ir iesniegtas jaunas prasības. Revidenti brīdina, ka
dažos gadījumos saskaņā ar tiesību aktiem VNV var nākties izmaksāt valstu noregulējuma iestādēm
kompensācijas par tiesāšanos, kas zaudēta valsts līmenī.
Komisija nolēma neuzrādīt nekādas iespējamās saistības, jo uzskatīja, ka visas prasības par zaudējumu
atlīdzināšanu ir priekšlaicīgas, un nākotnē iespējami veicamo maksājuma varbūtību vērtēja kā attālu,
jo lieta pret Padomi bija deklarēta kā nepieņemama.
Revidenti ir sagatavojuši turpmāk minētos ieteikumus.
-

VNV ir jāpabeidz un jāapstiprina savu grāmatvedības norādījumu projekts un tas pilnībā
jāpiemēro saviem 2018. gada pārskatiem, un tajos jāapraksta uzkrājumi tiesāšanās
izdevumiem vai jāatklāj informācija par tiem.

-

VNV un Komisijai rūpīgi jāizvērtē situācija attiecībā uz saviem 2018. gada pārskatiem,
pamatojoties uz pieejamiem datiem, tādiem kā skaitļos izsakāmi prasījumi, tiesas nolēmumi
un vēsturiskie dati saskaņā ar attiecīgiem grāmatvedības noteikumiem.

-

VNV jāizveido pienācīgas procedūras un kontroles mehānismi, lai nodrošinātu, ka no valstu
noregulējuma iestādēm saņemtā informācija ir precīza, pilnīga un savlaicīga, kā arī lai
nodrošinātu pienācīgu revīzijas taku.

Piezīmes izdevējiem
VNV un VNF pilnībā finansē banku nozare.
Procesā, kura rezultātā tiek pieņemts lēmums par kādas vienības noregulējuma sākšanu, ir iesaistīta
Eiropas Centrālā banka, VNV, Komisija un, iespējams, Padome.
Revidenti pārbaudīja VNV, Komisijas un Padomes iespējamās saistības, kas izriet no tām VNM regulā
(Regula (ES) Nr. 806/2014) 2017. finanšu gadam paredzēto uzdevumu īstenošanas. Šis ziņojums ir
pieejams ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) ES 23 valodās.
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