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Revizorji pozivajo k nadaljnjemu pozornemu spremljanju 
finančnih tveganj v zvezi s sistemom EU za reševanje bank  

V letu 2021 so se tveganja v zvezi s sistemom EU za upravljanje urejenega prenehanja 
propadajočih bank v bančni uniji zmanjšala, vendar Evropsko računsko sodišče v danes 
objavljenem poročilu opozarja, da jih mora EU še naprej pozorno spremljati.  

Evropsko računsko sodišče mora vsako leto poročati o kakršnem koli finančnem tveganju v zvezi z 
enotnim mehanizmom za reševanje, tj. sistemom EU za upravljanje pravilnega prenehanja 
propadajočih bank v bančni uniji. Komisija in Svet za proračunsko leto 2021 nista poročala o 
nobenih pogojnih obveznostih, medtem ko je Enotni odbor za reševanje (Enotni odbor) poročal o 
nekaterih pogojnih obveznostih, povezanih s potekajočimi sodnimi postopki v zvezi s prispevki 
bank v enotni sklad za reševanje, tj. sklad, ki se lahko uporabi za reševanje bank. Revizorji menijo, 
da so ta razkritja ustrezna, vendar priporočajo, naj se izboljšata spremljanje finančnega tveganja in 
metoda za izračun morebitnih povračil pravnih stroškov. 

„Evropsko sodišče je zdaj izreklo sodbe v petih ključnih pravnih zadevah, v katerih se je izpodbijala 
prva odločitev Enotnega odbora, in sicer v zvezi z banko Banco Popular Español,“ je povedal 
Rimantas Šadžius, ki je vodil revizijo v času svojega mandata kot član Evropskega računskega 
sodišča. „V poročilu je Evropsko računsko sodišče ugotovilo, da se je zaradi posledične pravne 
varnosti zmanjšala stopnja finančnega tveganja za bančno unijo. V njem predstavlja podroben 
pregled preostalih tveganj in priporoča nadaljnje izboljšave spremljanja in izračuna možnih 
finančnih posledic.“ 

Po reševanju banke Banco Popular Español leta 2017 so se začeli številni pravdni postopki na ravni 
EU in na nacionalni ravni. Na začetku letošnjega leta je Evropsko sodišče zavrnilo pet ključnih zadev 
zoper odločitev o reševanju. Enotni odbor je verjetnost izgube postopkov v teh zadevah že prej 
ocenil kot majhno, z zavrnitvijo zadev, v katerih se je izpodbijala odločitev o reševanju, pa se je 
finančno tveganje za Enotni odbor še zmanjšalo. Enotni odbor za proračunsko leto 2021 ni poročal 
o nobenih pogojnih obveznosti v zvezi z zadevami na ravni EU. Revizorji niso našli dokazov, ki bi tej 
oceni nasprotovali. Za zadeve na nacionalni ravni se je Enotni odbor opiral na poročanje španskega 
organa za reševanje. Vendar so bila poročila, relevantna za te zadeve, predložena šele po zaključitvi 
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zaključnega računa Enotnega odbora. Revizorji so priporočili, naj se za zaključni račun za leto 2022 
tovrstne informacije zberejo prej in vključijo v proces.  

Kar zadeva sodne postopke v zvezi z izračunom prispevka bank v enotni sklad za reševanje, so 
revizorji ugotovili, da je po priporočilu iz revizijskega poročila za prejšnje leto Enotni odbor ponovno 
ocenil s tem povezane pogojne obveznosti in poročal o znatno nižjem znesku kot za leto 2020. 
Enotni odbor je za leto 2021 razkril pogojne obveznosti v višini 5,5 milijona EUR v zvezi s 65 sodnimi 
zadevami na ravni EU in ni razkril nobenih pogojnih obveznosti v zvezi z nacionalnimi postopki v 
skladu s sodbo Sodišča, v kateri je bilo ugotovljeno, da nacionalna sodišča niso pristojna za 
razglasitev ničnosti odločitev Enotnega odbora. V zaključnem računu je bil razkrit znesek 
2,55 milijona EUR kot možno povračilo pravnih stroškov. Po besedah revizorjev je treba izpopolniti 
metodo, ki je bila uporabljena za količinsko opredelitev teh stroškov, zlasti z upoštevanjem 
značilnosti posameznih zadev. Poleg tega bi moral Enotni odbor izboljšati svoja razkritja pogojnih 
obveznosti za tiste zadeve, v katerih je tveganje izplačila iz enotnega sklada za reševanje ocenjeno 
kot možno, vendar finančne izpostavljenosti ni mogoče zanesljivo oceniti.  
 
Splošne informacije 

Na nacionalni ravni poteka več kot 900 upravnih in sodnih zadev v zvezi z reševanjem banke Banco 
Popular Español. Na ravni EU je Splošno sodišče zavrnilo dve zadevi za razglasitev ničnosti 
odločitev Enotnega odbora o nereševanju banke ABLV bank. Za pravdne postopke v zvezi z 
nereševanjem banke PNB Banka je Splošno sodišče odločilo, da bo počakalo do takrat, ko bodo s 
tem povezane zadeve zoper oceno Evropske centralne banke (ECB) o tem, da banka propada ali bo 
verjetno propadla, dosegle fazo končne odločitve.  
 
Odprtih je tudi nekaj novih zadev, vendar bodo njihove možne finančne posledice upoštevane šele 
v zaključnem računu za naslednje leto. Geopolitične napetosti so povzročile poslabšanje 
likvidnostnega položaja banke Sberbank Europe AG (v lasti banke Sberbank of Russia, ki je v večinski 
lasti Ruske federacije) in njenih hčerinskih družb na Hrvaškem in v Sloveniji, za kateri je ECB štela, 
da propadata ali bosta verjetno propadli. Posledično se je Enotni odbor odločil, da sprejme shemi 
za reševanje. Banki Sberbank Europe in Sberbank of Russia sta vložili tožbo proti Enotnemu odboru, 
Komisiji in Svetu, da bi dosegli razglasitev ničnosti teh odločitev.  
 
V tem revizijskem poročilu so obravnavane izključno pogojne obveznosti za proračunsko leto 2021, 
nastale zaradi opravljanja nalog Enotnega odbora za reševanje, Evropske komisije in Sveta na 
podlagi uredbe o enotnem mehanizmu za reševanje. Poročilo je na voljo na spletišču Evropskega 
računskega sodišča.  
 
Kontakt za medije 
Tiskovni urad Sodišča: press@eca.europa.eu  
Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – T: (+352) 691 553 547 
Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – T: (+352) 691 551 502 
Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu – T: (+352) 621 552 224 
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