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Sporočilo za javnost 
Luxembourg, 30. novembra 2020 

Reševanje bank EU: razkritja tveganj za leto 2019 so ustrezna, 
vendar revizorji EU poudarjajo morebitna prihodnja tveganja 

Evropsko računsko sodišče (Sodišče) mora vsako leto poročati o morebitnem finančnem 
tveganju, ki izhaja zlasti iz sodnih postopkov, v zvezi z enotnim mehanizmom za reševanje (EMR), 
tj. sistemom EU za upravljanje pravilnega prenehanja propadajočih bank v bančni uniji. Za 
proračunsko leto 2019 je Enotni odbor za reševanje poročal o pogojnih obveznostih v zvezi s 
potekajočimi pravnimi izpodbijanji. Vendar revizorji opozarjajo na morebitne finančne posledice 
nekaterih poznejših sodb ter novih pravnih izpodbijanj.  

Namen enotnega mehanizma za reševanje je upravljati prenehanje propadajoče banke tako, da je 
negativni učinek na realno gospodarstvo in davkoplačevalska sredstva čim manjši. Enotni odbor za 
reševanje ima v okviru tega mehanizma skupaj z Evropsko komisijo, Svetom in nacionalnimi organi 
za reševanje osrednjo vlogo. Pravni okvir za urejanje reševanja je razmeroma nov, z njim pa je bilo 
ustvarjeno kompleksno in specifično pravno okolje brez primere. Pred sodišči EU in nacionalnimi 
sodišči je sedaj odprtih več pravnih sporov v zvezi z uredbo o EMR.  

Pogojne obveznosti in rezervacije odražajo finančno tveganje, ki mu je subjekt izpostavljen. Enotni 
odbor za reševanje je za leto 2019 razkril pogojne obveznosti v višini 2 047 milijonov EUR, Komisija 
in Svet pa nista razkrila nobenih. Pogojne obveznosti, o katerih poroča Enotni odbor za reševanje, 
se nanašajo na pravne spore v zvezi s prispevki, ki jih banke plačajo vnaprej (predhodni prispevki) 
za financiranje enotnega sklada za reševanje. Vendar v zvezi z samimi odločitvami o reševanju ni 
bil opredeljen noben možen odtok dejavnikov, saj sta Enotni odbor za reševanje in Komisija menila, 
da je verjetnost tega majhna. Revizorji niso našli dokazov, ki bi tej oceni nasprotovali. 

„Razkritja Enotnega odbora za reševanje v zvezi s finančnimi tveganji za leto 2019 so bila ustrezna,” 
je povedal član Evropskega računskega sodišča Rimantas Šadžius, pristojen za poročilo. „Vendar 
lahko več nedavnih sodb in novih pravnih zadev pomeni dodatno finančno tveganje. Predvidevanje 
takih tveganj je načelo dobrega in preudarnega upravljanja javnih sredstev. Zato Sodišče priporoča, 
naj Enotni odbor za reševanje pri pripravi zaključnega računa za leto 2020 svoja tveganja temeljito 
ponovno oceni.“ 

Revizorji so na podlagi več nedavnih sodb sodišč EU ugotovili, da bo moral Enotni odbor za 
reševanje ponovno oceniti vse odprte in nove sodne postopke, povezane z izračunom predhodnih 
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prispevkov v enotni sklad za reševanje. Splošno sodišče je namreč ugotovilo, da je bil pravni okvir 
metode za izračun delno nezakonit. Ker je bil Enotni odbor za reševanje z nekaterimi zadevami 
seznanjen šele pred kratkim, bi jih po besedah revizorjev moral upoštevati tudi pri pripravi 
zaključnega računa za leto 2020.   

Večina zadev v zvezi z reševanjem bank, ki so odprte na ravni EU in nacionalni ravni, se nanaša na 
reševanje banke Banco Popular Español leta 2017. Tožeče stranke si prizadevajo za razglasitev 
ničnosti sheme Enotnega odbora za reševanje o reševanju in odločitve Komisije o podpori. Poleg 
tega so bile na sodišča EU vložene tri tožbe za razglasitev ničnosti odločitev Enotnega odbora za 
reševanje o nereševanju za dve banki ABLV in banko PNB Banka (vse s sedežem v Latviji). Nekatere 
tožeče stranke so vložile ugovore nezakonitosti zoper s shemo povezan pravni okvir in 
odškodninske zahtevke zoper EU. Glede na navedeno revizorji priporočajo, naj Enotni odbor za 
reševanje in Komisija pri pripravi svojih končnih zaključnih računov upoštevata vse sodne spore in 
vse informacije, ki bi lahko privedle do odtoka dejavnikov.   

Ozadje 

15. junija 2020 je bilo pred sodišči EU odprtih 107 zadev v zvezi z odločitvami o reševanju in 
nereševanju, sedem zadev v zvezi z načelom „noben upnik ne sme biti na slabšem“ (tj. obravnava 
delničarjev in upnikov v insolvenčnih postopkih) in 23 zadev, ki so se nanašale na izpodbijanja v 
zvezi s predhodnimi prispevki v enotni sklad za reševanje. Poleg tega je bilo Enotnemu odboru za 
reševanje prijavljenih 2 112 zadev na nacionalni ravni.  

V tem revizijskem poročilu so obravnavane izključno pogojne obveznosti za proračunsko leto 2019, 
nastale zaradi opravljanja nalog Enotnega odbora za reševanje, Evropske komisije in Sveta na 
podlagi uredbe o EMR. Poročilo je na voljo na spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU.  
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