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Luxembourg, den 30. november 2021

Bankafvikling i EU: EU-revisorerne giver overblik over og vurderer
risikooplysningerne for 2020
Den Europæiske Revisionsret skal hvert år rapportere om de finansielle risici i forbindelse med
retssager vedrørende den fælles afviklingsmekanisme (SRM), som er den EU-ordning, der
forvalter den velordnede afvikling af nødlidende banker i bankunionen. For regnskabsåret 2020
oplyste Den Fælles Afviklingsinstans (SRB) ingen eventualforpligtelser vedrørende
afviklingsafgørelser, men derimod vedrørende retssager om bankers bidrag til Den Fælles
Afviklingsfond. Revisorerne finder oplysningerne rimelige, men fremhæver, at ny retspraksis
fører til lavere finansielle risici. De anbefaler derfor, at SRB næste år revurderer sine risici efter
en ny metode.
SRM trådte i kraft i 2014 og involverer SRB, Europa-Kommissionen, Rådet og de nationale
afviklingsmyndigheder. SRB spiller en central rolle og forvalter Den Fælles Afviklingsfond, som
finansieres af ex ante-bidrag fra banker og kan bruges til at støtte bankafviklinger. Afviklingsfonden
er endnu ikke blevet brugt, men der verserer et betydeligt antal retssager.
"Det er vanskeligt at forudsige udfaldet og effekten af retssager om bankafvikling," siger
Rimantas Šadžius, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for beretningen. "Men for de
berørte parter er det vigtigt at have det bedst mulige skøn over den mulige finansielle eksponering.
Derfor bør SRB finde en metode til at revurdere effekten af de verserende sager om bankers bidrag
til Afviklingsfonden, især i lyset af ny retspraksis."
Der verserer 100 sager ved EU's retsinstanser vedrørende afviklingen af Banco Popular Español i
2017 og 1 451 administrative klager og retssager på nationalt niveau. Sagsøgerne ønsker SRB's
afviklingsordning og Kommissionens godkendelsesafgørelse annulleret. Nogle sagsøgere har også
gjort ulovlighedsindsigelser mod den underliggende retlige ramme og anlagt erstatningskrav mod
EU. Derudover er der ved EU's retsinstanser anlagt tre sager om annullation af SRB's afgørelser om
ikke at afvikle to ABLV-banker og PNB Banka. SRB og Kommissionen vurderede, at et negativt
udfald af disse sager er meget usandsynligt. Eftersom de således ikke forventede en udgående
strøm af ressourcer, oplyste de ingen eventualforpligtelser for regnskabsåret 2020. Revisorerne
fandt ingen dokumentation, der kunne modsige denne vurdering. Rådet er ikke sagsøgt i retssager
vedrørende sine afviklingsopgaver og oplyste derfor ingen eventualforpligtelser.
Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets årsberetning om
eventualforpligtelser vedrørende SRM. Beretningen i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu.
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Hvad angår retssagerne om beregningen af bankers bidrag til Afviklingsfonden oplyste SRB for 2020
eventualforpligtelser på 5 561 millioner euro vedrørende 41 retssager på EU-niveau. I modsætning
til tidligere år oplyste SRB ikke eventualforpligtelser vedrørende nationale retssager til prøvelse af
afgørelser om ex ante-bidrag, hvilket er rimeligt i lyset af en nylig dom fra Domstolen, som fastslår,
at de nationale domstole ikke har kompetence til at annullere sådanne afgørelser. På den anden
side bemærker revisorerne, at SRB - på grund af en 2020-dom, der rejste tvivl om lovligheden af
den underliggende beregningsmetode - fulgte en forsigtig tilgang ved at oplyse de fulde anfægtede
ex ante-bidrag som eventualforpligtelser på EU-niveau. Revisorerne bemærker dog også, at det er
usandsynligt, at SRB bliver nødt til at tilbagebetale de fulde bidrag. De anbefaler derfor - og på
grund af Domstolens nye dom, der bekræfter gyldigheden af metoden - at SRB i 2021 revurderer
sine oplysninger. Nærmere bestemt bør SRB udvikle en metode til at beregne den anslåede
difference mellem bidragsbeløbene i oprindelige afgørelser og eventuelle ændrede afgørelser, så
der kan oplyses retvisende risikoskøn. Revisorerne anbefaler også, at SRB opretholder sin
risikoovervågning af nationale retssager, indtil de fleste af disse sager er afgjort.
Baggrundsoplysninger
Denne revisionsberetning omhandler udelukkende eventualforpligtelser, der er opstået som følge
af SRB's, Europa-Kommissionens og Rådets udførelse af deres opgaver i henhold til SRMforordningen i regnskabsåret 2020. Den kan fås på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på
23 EU-sprog.
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