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Rezoluția băncilor în UE: informațiile prezentate cu privire la
riscurile din 2019 sunt adecvate, dar Curtea evidențiază posibile
riscuri viitoare
Curtea de Conturi Europeană are obligația de a raporta în fiecare an cu privire la orice risc
financiar care decurge în special din acțiuni în justiție referitor la mecanismul unic de rezoluție
(MUR), sistem instituit de UE pentru gestionarea lichidării ordonate a băncilor în curs de a intra
în dificultate în cadrul uniunii bancare. În ceea ce privește exercițiul financiar 2019, Comitetul
Unic de Rezoluție (SRB) a raportat datorii contingente legate de acțiuni în justiție aflate în curs.
Curtea atrage însă atenția asupra posibilelor implicații financiare ale unor hotărâri judecătorești
pronunțate ulterior, precum și asupra celor care pot decurge din noi acțiuni în justiție.
Scopul MUR este să gestioneze rezoluția băncilor în curs de a intra în dificultate, cu un impact
negativ minim asupra economiei reale și asupra contribuabililor. SRB joacă un rol central în acest
mecanism, împreună cu Comisia Europeană, cu Consiliul și cu autoritățile naționale de rezoluție.
Cadrul juridic care reglementează rezoluția este relativ nou și a creat un peisaj juridic complex și
specific, pentru care nu există precedente. În prezent, există o serie de cauze pendinte în fața
instanțelor UE și a instanțelor naționale în legătură cu Regulamentul MUR.
Datoriile contingente și provizioanele reflectă riscul financiar la care este expusă o entitate. Pentru
2019, SRB a prezentat datorii contingente în valoare de 2 047 de milioane de euro, în timp ce
Comisia și Consiliul nu au prezentat nicio datorie contingentă. Datoriile contingente raportate de
SRB sunt legate de acțiuni în justiție care au ca obiect contestarea contribuțiilor plătite anticipat de
bănci (ex ante) pentru a finanța Fondul unic de rezoluție (FUR). Nu a fost însă identificată nicio
posibilă ieșire de resurse în legătură cu deciziile de rezoluție efective, deoarece SRB și Comisia au
considerat că această eventualitate era puțin probabilă. Curtea nu a identificat elemente de probă
care să contrazică această evaluare.
„În 2019, prezentarea riscului financiar de către SRB a fost adecvată”, a declarat domnul
Rimantas Šadžius, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de raport. „O serie de hotărâri
recente și de noi acțiuni în justiție pot însă genera riscuri financiare suplimentare. Anticiparea unor
astfel de riscuri este un principiu al administrării bune și prudente a banilor publici. Acesta este
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motivul pentru care Curtea recomandă ca SRB să efectueze o reevaluare amănunțită a riscurilor
sale pentru conturile aferente exercițiului financiar 2020.”
În lumina mai multor hotărâri pronunțate recent de instanțele UE, Curtea a constatat că SRB va
trebui să reevalueze riscurile aferente tuturor cauzelor pendinte și noilor acțiuni în justiție legate
de calcularea contribuțiilor ex ante la FUR. În special, Tribunalul a constatat că metoda utilizată
pentru efectuarea calculului se baza pe un cadru juridic care era în parte nelegal. În opinia Curții,
întrucât unele cauze au fost notificate SRB doar recent, acestea ar trebui să fie de asemenea luate
în considerare pentru conturile aferente exercițiului financiar 2020.
Cele mai multe acțiuni în justiție pendinte la nivelul UE și la nivel național privind rezoluția băncilor
sunt legate de rezoluția Banco Popular Español în 2017. Reclamanții solicită anularea schemei de
rezoluție adoptate de SRB, precum și a deciziei de aprobare a Comisiei. În plus, există 3 acțiuni
pendinte la instanțele UE prin care se solicită anularea deciziilor de neinițiere a rezoluției emise de
SRB pentru cele două bănci ale grupului ABLV și pentru PNB Banka (toate cu sediul în Letonia). Unii
reclamanți au ridicat excepții de nelegalitate împotriva cadrului juridic de bază și au formulat
acțiuni în despăgubiri împotriva UE. În acest context, Curtea recomandă ca SRB și Comisia să ia în
considerare pentru conturile lor finale toate litigiile, precum și orice informații care ar putea duce
la o ieșire de resurse.
Informații generale
La 15 iunie 2020, pe rolul instanțelor UE existau 107 cauze legate de decizii de rezoluție și de decizii
de neinițiere a rezoluției, 7 cauze legate de principiul potrivit căruia niciun creditor nu trebuie să
fie dezavantajat (în raport cu tratamentul creditorilor și al părților interesate în cadrul procedurilor
de insolvență) și 23 de cauze având ca obiect contribuțiile ex ante la Fondul unic de rezoluție. În
plus, SRB a fost informat cu privire la 2 112 acțiuni de la nivel național.
Prezentul raport de audit se referă numai la datoriile contingente rezultate ca urmare a îndeplinirii
de către SRB, de către Comisia Europeană și de către Consiliu a sarcinilor care le revin în temeiul
Regulamentului MUR pentru exercițiul financiar 2019. Raportul este disponibil în 23 de limbi ale
UE pe site-ul Curții (eca.europa.eu).
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