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Pressmeddelande 
Luxemburg den 30 november 2021 

EU:s system för resolution av banker: EU-revisorernas översikt 
och bedömning av risker som redovisats för 2020 

Europeiska revisionsrätten ska varje år rapportera om finansiella risker som kan uppkomma till 
följd av rättsliga förfaranden som rör den gemensamma resolutionsmekanismen, det vill säga 
EU:s system för att avveckla fallerande banker inom europeiska bankunionen på ett ordnat sätt. 
För räkenskapsåret 2020 har Gemensamma resolutionsnämnden inte redovisat några 
ansvarsförbindelser i samband med resolutionsbeslut men däremot med anledning av pågående 
rättstvister om bankernas bidrag till den gemensamma resolutionsfonden. Revisorerna anser att 
redovisningen är korrekt men lyfter fram ny rättspraxis som resulterar i lägre finansiella risker. 
De rekommenderar därför att Gemensamma resolutionsnämnden nästa år bedömer riskerna 
enligt en ny metod. 

Den gemensamma resolutionsmekanismen infördes 2014 och omfattar Gemensamma 
resolutionsnämnden, Europeiska kommissionen, rådet och de nationella 
resolutionsmyndigheterna. Gemensamma resolutionsnämnden har en central roll och 
administrerar den gemensamma resolutionsfonden, som finansieras genom förhandsbidrag från 
bankerna och kan användas för att stödja bankresolutioner. Hittills har inget stöd begärts från den 
gemensamma resolutionsfonden, men ett stort antal rättsliga förfaranden pågår. 

”Det är svårt att förutse utfallet av rättsliga förfaranden som rör resolution av banker och vilken 
effekt de får”, säger Rimantas Šadžius, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar 
för rapporten. ”Men för berörda parter är det viktigt att få en bästa uppskattning av den möjliga 
finansiella exponeringen. Därför bör Gemensamma resolutionsnämnden hitta ett nytt sätt att 
bedöma effekterna av pågående rättstvister om bankernas bidrag till fonden, särskilt med hänsyn 
till ny rättspraxis”. 

Det finns 100 pågående mål vid EU-domstolen som rör resolutionen av Banco Popular Español 
2017 och 1 451 administrativa förfaranden och domstolsmål på nationell nivå. De sökande har 
begärt att nämndens resolutionsordning och kommissionens godkännandebeslut ska 
ogiltigförklaras. Några sökande har också gjort invändningar om rättsstridighet mot den 
underliggande rättsliga ramen och riktat skadeståndsanspråk mot EU. Tre mål har också väckts vid 
EU-domstolen om ogiltigförklaring av Gemensamma resolutionsnämndens beslut om att inte sätta 
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de två ABLV-bankerna och PNB Banka i resolution. Gemensamma resolutionsnämnden och 
Europeiska kommissionen ansåg att sannolikheten för ett negativt rättsligt utfall var ytterst liten. 
Därför väntade de sig inget utflöde av resurser och redovisade inga relaterade ansvarsförbindelser 
för räkenskapsåret 2020. Revisorerna fann inga bevis som skulle kunna motsäga denna bedömning. 
Rådet är inte involverat i några rättsliga tvister avseende sina resolutionsuppgifter och har därför 
inte redovisat några ansvarsförbindelser. 
 
Med anledning av rättstvister om beräkningen av bankernas bidrag till den gemensamma 
resolutionsfonden redovisade Gemensamma resolutionsnämnden ansvarsförbindelser på 
5 561 miljoner euro för 2020 med koppling till 41 rättsliga förfaranden på EU-nivå. Till skillnad mot 
tidigare år redovisade nämnden inga ansvarsförbindelser i samband med nationella förfaranden 
mot beslut om förhandsbidrag. Detta med anledning av en färsk dom från domstolen där det 
framhålls att nationella domstolar inte är behöriga att ogiltigförklara sådana beslut. Å andra sidan 
noterar revisorerna att nämnden följt en försiktig linje och redovisat ansvarsförbindelser för hela 
beloppet av de omtvistade förhandsbidragen på EU-nivå, mot bakgrund av förra årets dom som 
ifrågasatte lagligheten i nämndens beräkningsmetod. Men de konstaterar samtidigt att det är 
osannolikt att Gemensamma resolutionsnämnden kommer att behöva betala tillbaka hela 
bidragsbeloppen. Med anledning av detta och av EU-domstolens nya dom som bekräftar att 
beräkningsmetoden är giltig rekommenderar revisorerna att man gör en ny bedömning i 
redovisningen för 2021. Framför allt bör man ta fram en ny metod för att beräkna den uppskattade 
skillnaden i bidragsbelopp mellan de ursprungliga besluten och eventuella reviderade beslut så att 
rimliga riskbedömningar kan redovisas. De rekommenderar också att nämnden fortsätter att 
bevaka de nationella rättsprocesserna till dess att de flesta av målen har avgjorts. 
 

Bakgrundsinformation 

Den här granskningsrapporten gäller uteslutande ansvarsförbindelser som uppstår till följd av 
Gemensamma resolutionsnämndens, Europeiska kommissionens och rådets utförande av sina 
uppgifter enligt förordningen om den gemensamma resolutionsmekanismen under budgetåret 
2020. Rapporten finns på 23 EU-språk på revisionsrättens webbplats eca.europa.eu. 
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