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Apie šią ataskaitą: 

Bendras pertvarkymo mechanizmas yra euro zonos žlungančių bankų pertvarkymui 
valdyti skirta ES sistema, kurioje pagrindinis vaidmuo tenka Bendrai pertvarkymo 
valdybai (BPV) kartu su Komisija ir Taryba. BPV atlieka Bendro pertvarkymo fondo 
(BPF), kuris gali būti naudojamas pertvarkant bankus, priežiūrą. Esame įsipareigoję 
kasmet teikti ataskaitą dėl bet kokių atsiradusių neapibrėžtųjų įsipareigojimų. 

Iki šiol BPF nebuvo panaudotas, tačiau tebevyksta vis daugiau teismo procesų, 
susijusių su pirmuoju pertvarkymu ir kitais sprendimais, taip pat ex ante įnašais į BPF. 
2021 finansiniais metais Komisija ir Taryba nepranešė apie jokius neapibrėžtuosius 
įsipareigojimus. Atsižvelgdama į ankstesnių metų ataskaitoje pateiktą mūsų 
rekomendaciją, BPV parengė metodą neapibrėžtiesiems įsipareigojimams, 
susijusiems su teisiniais ginčais dėl ex ante įnašų, apskaičiuoti ir nurodė reikšmingai 
mažesnę sumą, palyginti su 2020 m. sąskaitose atskleista suma. BPV nepranešė apie 
jokius neapibrėžtuosius įsipareigojimus, susijusius su pertvarkymo sprendimu. 
Neradome įrodymų, kurie reikšmingai prieštarautų BPV vertinimui. Tačiau 
pastebime, kad kai kurie teismo procesai dėl ex ante įnašų į BPF yra susiję su 
konkrečiais BPV skaičiavimų aspektais, todėl buvo nustatyta, kad kai kuriais atvejais 
gali kilti ekonominių išteklių poreikio rizika. 
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Santrauka 
I Esame teisiškai įpareigoti kasmet teikti ataskaitas dėl bet kokių Bendros pertvarkymo 
valdybos, Komisijos arba Tarybos neapibrėžtųjų įsipareigojimų, atsiradusių dėl joms 
tenkančių pertvarkymo užduočių vykdymo. Įvertinome, ar BPV, Komisija ir Taryba 
atskleidė savo finansinę riziką pasitelkdamos tinkamus neapibrėžtuosius 
įsipareigojimus ir atidėjinius. 2022 m. birželio mėn. uždarant 2021 m. sąskaitas, ES 
teismuose, taip pat nacionaliniu lygmeniu vyko įvairių teismo procesų prieš Bendrą 
pertvarkymo valdybą ir Komisiją (bet ne prieš Tarybą), susijusių su jų pertvarkymo 
užduotimis. 

II 2022 m. birželio mėn. ES lygmeniu buvo tebenagrinėjamos 95 bylos, susijusios su 
„Banco Popular Español S.A.“ pertvarkymu, kuris buvo vykdomas 2017 m. Iš šių bylų, 
Bendrasis Teismas iš pradžių paskyrė šešias pavyzdines bylas nagrinėti prioriteto 
tvarka. Vėliau jos buvo atmestos, taip pat ir vienas susijęs apeliacinis skundas. Be to, 
nacionaliniu lygmeniu tebenagrinėjamos 919 administracinės ir teismo bylos, susijusios 
su „Banco Popular Español S.A.“ pertvarkymu. Be to, Bendrajame Teisme 
tebenagrinėjami du ieškiniai, kuriais prašoma panaikinti BPV sprendimus dėl banko 
nepertvarkymo. 

III Bendra pertvarkymo valdyba neatskleidė neapibrėžtųjų įsipareigojimų, susijusių su 
šiomis 95 bylomis, nes ji mano, kad susijusi rizika yra maža. Susijusių nacionalinių bylų 
atveju BPV atskleidė neapibrėžtųjų įsipareigojimų, susijusių su šiais teisminiais ginčais, 
pobūdį, tačiau neturi galimybės kiekybiškai įvertinti galimą finansinį poveikį. 

IV Bendra pertvarkymo valdyba renka bankų ex ante įnašus į Bendrą pertvarkymo 
fondą, kuris gali būti naudojamas bankų pertvarkymui remti. 2021 m. birželio mėn. 
duomenimis, ES lygmeniu tebebuvo nagrinėjamos 63 bylos dėl sprendimų, susijusių su 
ex ante įnašais. Atsižvelgdama į 2022 m. liepos mėn. Teisingumo Teismo sprendimą ir 
mūsų 2020 m. ataskaitoje pateiktą rekomendaciją, Bendra pertvarkymo valdyba 
parengė naują skaičiavimo metodą, kad būtų galima geriau atskleisti faktinę finansinę 
šių procesų riziką. Remdamasi šiuo metodu ji atskleidė 5,5 milijono eurų vertės 
neapibrėžtuosius įsipareigojimus, susijusius su galimomis kompensacijomis iš Bendro 
pertvarkymo fondo. Be to, Bendra pertvarkymo valdyba atskleidė 2,55 milijono eurų 
vertės neapibrėžtuosius įsipareigojimus, susijusius su galimu teisinių išlaidų 
kompensavimu. Bendra pertvarkymo valdyba neatskleidė jokių neapibrėžtųjų 
įsipareigojimų, susijusių su nacionaliniu lygmeniu tebevykstančiais teismo procesais dėl 
sprendimų, susijusių su ex ante įnašais, nes ji mano, kad rizika yra maža. 
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V Savo vardu ir kartu su Bendra pertvarkymo valdyba Komisija taip pat dalyvauja su 
„Banco Popular Español S.A.“ pertvarkymu susijusiuose teismo procesuose, 
vykstančiuose ES teismuose. Komisija neatskleidė jokių neapibrėžtųjų įsipareigojimų, 
nes atitinkamą ekonominių išteklių poreikio tikimybę ji įvertino kaip mažą. Pažymime, 
kad 2022 m. birželio 1 d. Bendrasis Teismas atmetė visas nagrinėjamas pavyzdines 
bylas. Taryba nedalyvavo jokiuose teisiniuose ginčuose, susijusiuose su jos 
pertvarkymo užduotimis, todėl ji jokių neapibrėžtųjų įsipareigojimų neatskleidė. 

VI Remdamiesi atliktomis procedūromis, gautais įrodymais ir turima informacija 
uždarant 2021 m. sąskaitas, nepastebėjome nieko, kas leistų manyti, jog neapibrėžtieji 
įsipareigojimai, atsirandantys vykdant Bendros pertvarkymo valdybos, Komisijos ir 
Tarybos pertvarkymo užduotis, buvo reikšmingai iškraipyti. 

VII Rekomenduojame, kad Bendra pertvarkymo valdyba: 

o tiesiogiai nacionalinių pertvarkymo institucijų prašytų pateikti rašytinius 
pareiškimus dėl nacionalinių bylų; 

o patikslinti metodą, pagal kurį kiekybiškai įvertinami neapibrėžtieji įsipareigojimai, 
susiję su teisinių išlaidų padengimu; ir 

o geriau atskleisti neapibrėžtuosius įsipareigojimus tais atvejais, kai išmokėjimo iš 
Bendro pertvarkymo fondo rizika yra įvertinta kaip galima, tačiau finansinės 
rizikos pozicijos negalima patikimai įvertinti. 
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Įvadas 
01 Bendras pertvarkymo mechanizmas (BPeM) buvo įsteigtas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 806/2014 (BPeM reglamentas) ir jis yra antrasis ES bankų 
sąjungos ramstis. Jo tikslas – valdyti žlungančių arba galinčių žlugti bankų pertvarkymą, 
siekiant kuo labiau sumažinti poveikį realiajai ekonomikai ir viešųjų lėšų poreikį. Bendra 
pertvarkymo valdyba (BPV) yra pagrindinis šio mechanizmo veikėjas ir visų svarbių 
euro zonoje įsteigtų bankų1 ir mažiau svarbių tarpvalstybinių bankininkystės grupių 
pertvarkymo institucija2. 2015 m. sausio 1 d. BPV tapo nepriklausoma įstaiga, o nuo 
2016 m. sausio 1 d. ji turi visus pertvarkymo įgaliojimus. 

02 Sprendimo pertvarkyti banką priėmimo procese dalyvauja Europos Centrinis 
Bankas (ECB), BPV, Komisija ir potencialiai ES Taryba (Taryba)3. Tam tikromis sąlygomis 
pertvarkymui paremti gali būti naudojamas Bendras pertvarkymo fondas (BPF, 
žr. 12 dalį). BPV ir BPF yra visiškai finansuojami bankų sektoriaus lėšomis. 

03 Pagal BPeM reglamento 92 straipsnio 4 dalį, mes privalome parengti ataskaitą 
apie visus neapibrėžtuosius įsipareigojimus (BPV, Tarybos, Komisijos ar kito subjekto), 
atsiradusius dėl BPV, Tarybos ir Komisijos užduočių pagal šį reglamentą vykdymo. 

  

                                                        
1 Šioje ataskaitoje terminas „bankas“ reiškia subjektus, apibrėžtus BPeM reglamento 

2 straipsnyje. 
2 Bankų, kurių atžvilgiu BPV yra jų pertvarkymo institucija, sąrašas. 
3 BPeM reglamento 18 straipsnis. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=LT
https://www.srb.europa.eu/en/content/banks-under-srbs-remit
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=LT
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Audito apimtis ir metodas 

Audito apimtis 

04 Audito ataskaitoje įvertinta, ar BPV, Komisija ir Taryba tinkamai atskleidė 
finansinę riziką, atsirandančią dėl jų užduočių pagal BPeM reglamentą4, visų pirma 
neapibrėžtuosius įsipareigojimus ir atidėjinius. Laikydamiesi Finansinio reglamento, 
įvertinome visus 2021 finansinių metų atidėjiniuose ir neapibrėžtuosiuose 
įsipareigojimuose atskleistos atitinkamos informacijos tvirtinimus. 

05  Apskaitos pareigūnas privalo atsižvelgti ne tik į 2021 m. atsiradusius 
neapibrėžtuosius įsipareigojimus, bet ir į visą susijusią informaciją, gautą iki galutinių 
finansinių ataskaitų pateikimo dienos5. Taigi, kad finansinėse ataskaitose būtų pateikta 
tikra ir teisinga informacija, gali prireikti pataisymų ar papildomų atskleidimų, kurie gali 
apimti informaciją, gautą iki sąskaitų uždarymo 2022 m. birželio mėn. Galutines 
finansines ataskaitas už 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus pateikė: 

o BPV – 2022 m. birželio 15 d.; 

o Komisija – 2022 m. birželio 17 d.; 

o Taryba – 2022 m. birželio 7 d. 

06 Mes taip pat atlikome 2021 finansinių metų BPV6, Komisijos ir Tarybos7 metinių 
finansinių ataskaitų auditą. Šių auditų rezultatai pateikiami kitose ataskaitose. 

07 Neapibrėžtieji įsipareigojimai turi būti atskleidžiami metinėse finansinėse 
ataskaitose, kaip nustatyta 10-oje ES apskaitos taisyklėje, kuri yra grindžiama 19-uoju 
tarptautiniu viešojo sektoriaus apskaitos standartu dėl atidėjinių, neapibrėžtojo turto ir 
neapibrėžtųjų įsipareigojimų (žr. 1 langelį). Iš esmės neapibrėžtieji įsipareigojimai ir 
atidėjiniai atspindi subjektui kylančią finansinę riziką. 

                                                        
4 BPeM reglamento 92 straipsnio 4 dalis. 
5 Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2019/715 98 straipsnio 4 dalis. 
6 2021 m. metinė ataskaita dėl ES agentūrų, (2022 10 27). 
7 2021 m. metinės ataskaitos (2022 10 13). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0715&from=EN
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=62271
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=61254
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1 langelis. 

Neapibrėžtojo įsipareigojimo apibrėžtis 

Neapibrėžtasis įsipareigojimas yra: 

o dėl praeities įvykių galintis atsirasti įsipareigojimas, kurio buvimas bus 
patvirtintas tiktai įvykus arba neįvykus vienam ar daugiau nevisiškai Europos 
Sąjungos kontroliuojamų neapibrėžtų būsimų įvykių, arba 

o esamas įsipareigojimas, atsiradęs dėl praeities įvykių, kuris dar nėra 
pripažintas, kadangi nėra tikėtina, kad įsipareigojimui įvykdyti bus reikalingi 
ekonominę naudą arba naudojimo galimybių teikiantys ekonominiai ištekliai, 
arba kadangi įsipareigojimų suma negali būti išmatuota pakankamai 
patikimai. 

08 Siekiant nustatyti, ar turi būti atskleistas neapibrėžtasis įsipareigojimas, ar turi 
būti pripažįstamas atidėjinys, būtina įvertinti ekonominių išteklių (paprastai grynųjų 
pinigų) poreikio tikimybę. Jei tikimybė, kad ateityje išteklių prireiks, yra: 

o tikėtina, turi būti pripažintas atidėjinys; 

o galima, turi būti atskleistas neapibrėžtasis įsipareigojimas; 

o maža, atskleidimas nebūtinas. 

09 BPV, Komisija ir Taryba šias tikimybes išsamiau apibūdino savo atitinkamoje 
apskaitos politikoje. Laikydamosi rinkos praktikos, BPV ir Taryba tikimybę „maža“ 
apibrėžia kaip mažesnę nei 10 % tikimybę, o tikimybę „galima“ – kaip 10–50 % tikimybę 
(žr. 1 diagramą). Komisija tikimybę „maža“ apibrėžia kaip mažesnę nei 20 % tikimybę, 
o tikimybę „galima“ – kaip 20–50 % tikimybę. 

1 diagrama. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir atidėjinių tikimybių ribos 

 
Šaltinis: BPV, Komisijos ir Tarybos apskaitos praktika. 

Bendra 
pertvarkymo 

valdyba
Europos 
Komisija ES Taryba

< 10 % < 10 %
< 20 %

> 50 % > 50 % > 50 %

MAŽA
GALIMA
TIKĖTINA

10–50 % 20–50 % 10–50 %
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Audito metodas 

10 Ataskaitų paskelbimo dieną prieš BPV ir Komisiją tebevyko teismo procesai, susiję 
su jų užduotimis pagal BPeM reglamentą (žr. 1 lentelę). Vykstančių teismo procesų 
prieš Tarybą nebuvo. 2021 finansiniais metais BPV atskleidė su vykstančiais teisiniais 
ginčais susijusius neapibrėžtuosius įsipareigojimus, kurių suma sudarė 5,5 milijono 
eurų (2020 m. – 5 561,1 milijono eurų), ir įvertino su jais susijusią ekonominių išteklių 
poreikio riziką dėl įnašų perskaičiavimo kaip galimą. Didelis skirtumas, palyginti su 
praėjusiais metais, atsirado dėl naujos teismų praktikos ir naujo BPV taikomo metodo 
(žr. 33 dalį). BPV taip pat atskleidė neapibrėžtuosius įsipareigojimus, kurių suma sudarė 
2,55 milijono eurų (2020 m. – nulis), dėl mokesčių už teisines paslaugas, susijusias su 
priešingos šalies teisiniu atstovavimu tose bylose, kuriose pareiškėjų sėkmės tikimybė 
įvertinta kaip galima. Visi atskleisti neapibrėžtieji įsipareigojimai yra susiję su ex ante 
įnašais į BPF. Kaip ankstesniais metais, Komisija nepranešė apie jokius neapibrėžtuosius 
įsipareigojimus. Atlikdami auditą sudarėme 46 ES teismuose nagrinėjamų bylų imtį ir 
peržiūrėjome atitinkamas bylas. 

1 lentelė. 2022 m. birželio 15 d. tebevykdomos teismo procedūros prieš 
BPV ir Komisiją, susijusios su jų užduotimis pagal BPeM reglamentą 

Bylos, susijusios su ES teismuose 

Nacionaliniuose 
teismuose arba 
administraciniuose 
procesuose 

„Banco Popular Español S.A.“ (BPE) 
pertvarkymu 95 919 

sprendimais dėl ABLV ir „PNB 
Banka“ nepertvarkymo 2 Netaikoma 

dėl BPE priimtu sprendimu pagal 
principą, kad nė vieno kreditoriaus 
padėtis neturi būti blogesnė 6 Netaikoma 

Ex ante įnašais 63 711 

Administraciniais įnašais 0 Netaikoma 

IŠ VISO 166 1 630 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis BPV ir Komisijos duomenimis finansinių ataskaitų pasirašymo dieną, 
išskyrus bylas, kuriose prašoma tik suteikti galimybę susipažinti su dokumentais, ir bylas, susijusias su 
duomenų apsauga arba žmogiškaisiais ištekliais, kurios nesusijusios su BPV užduotimis pagal BPeM 
reglamentą. 

11 Be teismo bylų imties, mūsų audito įrodymus sudarė informacija, surinkta per 
pokalbius, iš BPV, Komisijos ir Tarybos gauti dokumentai ir išorės teisininkų 
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pareiškimai. Įvertinome naują metodą, kurį BPV sukūrė neapibrėžtiesiems 
įsipareigojimams, susijusiems su bylomis dėl ex ante įnašų, apskaičiuoti, ir vidaus 
sistemą, kurią BPV įdiegė, kad stebėtų procedūras nacionaliniu lygmeniu. Mes taip pat 
išnagrinėjome įvairių nacionalinių pertvarkymo institucijų (NPI) pateiktus įrodymus ir 
viešai prieinamus duomenis. Taip pat peržiūrėjome BPV privataus išorės auditoriaus, 
atsakingo už BPV metinių ataskaitų patikrinimą, dokumentaciją8. 

  

                                                        
8 Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2019/715 104 straipsnio 1 dalis. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0715&from=EN
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Pastabos 

I dalis. BPV neapibrėžtieji įsipareigojimai 

12 BPV finansines ataskaitas sudaro dvi dalys (žr. 2 diagramą). I dalyje nurodomos 
kasdienės BPV operacijos. Ji finansuojama visų bankų metinių administracinių įnašų 
lėšomis. Šie įnašai naudojami BPV administravimui ir operacijoms. II dalis skirta BPV 
valdomam BPF. BPF finansuojamas bankų mokamais metiniais ex ante įnašais tol, kol 
jis pasiekia savo tikslinį lygį (žr. 3 langelį). Be to, tam tikromis aplinkybėmis BPV gali 
rinkti papildomus ex post įnašus9. Prireikus BPF finansinius išteklius galima panaudoti 
pertvarkymui paremti taikant specialias priemones, jeigu tenkinamos tam tikros 
sąlygos10. 

2 diagrama. Bendros pertvarkymo valdybos biudžetas 

 
*Su tam tikromis išlygomis. 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Reglamentu (ES) Nr. 806/2014. 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai, susiję su teismo procesais, pradėtais po 
sprendimų dėl pertvarkymo ar nepertvarkymo 

13 2017 m. birželio 7 d. pirmą kartą pertvarkymas vyko ES lygmeniu – buvo 
pertvarkomas BPE. BPV parengė, o Komisija patvirtino BPE pertvarkymo schemą. Nuo 
to laiko BPV priėmė sprendimus dėl kelių bankų, ar jie bus pertvarkyti, ar jiems bus 
taikomos nacionalinės nemokumo procedūros (žr. 2 lentelę). I priede pateikiamas 
trumpas darbo tvarkos Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (ESTT) aprašymas, taip 
                                                        
9 Žr. BPeM reglamento 71 straipsnį. 

10 Žr. BPeM reglamento 76 straipsnį. 

FINANSAVIMAS

IŠLAIDOS

OPERACIJOS
BENDRAS 

PERTVARKYMO 
FONDAS

Administraciniais įnašais

BPV personalas, biurai, 
veikla Pertvarkymo finansavimas*

Ex ante įnašais

I dalis II dalis

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=LT
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pat esamos teisių gynimo priemonės, taikomos dėl institucijų, įstaigų, tarnybų ir 
agentūrų sprendimų. II priede parodyta, kaip priimami sprendimai dėl banko 
pertvarkymo arba nacionalinių nemokumo bylų. 

2 lentelė. BPV priimti sprendimai 

Data Bankas Sprendimas Priežastis 

2017 m. birželio 
7 d. 

„Banco 
Popular 
Español S.A.“ 

Pertvarkymas 
Likvidumo trūkumas ir 
viešasis interesas 

2017 m. birželio 
23 d. 

„Banca 
Popolare di 
Vicenza S.p.A.“ 

Nacionalinės 
nemokumo bylos 

Kapitalo trūkumas, bet 
nėra viešojo intereso 

„Veneto Banca 
S.p.A.“ 

Nacionalinės 
nemokumo bylos 

Kapitalo trūkumas, bet 
nėra viešojo intereso 

2018 m. vasario 
24 d. 

„ABLV Bank, 
AS“ 

Nacionalinės 
nemokumo bylos 

Kovos su pinigų plovimu 
problemos, tačiau nėra 
viešojo intereso 

2019 m. 
rugpjūčio 15 d. 

„AS PNB 
Banka“ 

Nacionalinės 
nemokumo bylos 

Kapitalo trūkumas, bet 
nėra viešojo intereso 

2022 m. kovo 1 d. 

„Sberbank 
Europe AG“ 

Nacionalinės 
nemokumo bylos 

Likvidumo trūkumas, 
bet nėra viešojo 
intereso 

„Sberbank 
d.d.“ 

Pertvarkymas Likvidumo trūkumas ir 
viešasis interesas 

„Sberbank 
banka d.d.“ 

Pertvarkymas Likvidumo trūkumas ir 
viešasis interesas 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis BPV ir ECB duomenimis. 

Ieškiniai dėl „Banco Popular Español“ pertvarkymo sprendimo 

14 2017 m. birželio mėn. ECB įvertino BPE kaip žlungantį arba galintį žlugti. BPV 
padarė išvadą, jog nebuvo jokių pagrįstų perspektyvų, kad kokiomis nors 
alternatyviomis privačiojo sektoriaus priemonėmis būtų buvę galima užkirsti kelią BPE 
žlugimui, ir kad pertvarkymas atitiko viešojo intereso kriterijų. Tuo remiantis įvyko 
kapitalo priemonių nurašymas ir konvertavimas bei banko pardavimas už 1 eurą. 

15 Atsižvelgdamas į bylų, susijusių su BPE pertvarkymu ir panašiais pagrindais, 
skaičių ir sudėtingumą, Bendrasis Teismas paskyrė šešias pavyzdines bylas, kurios 
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turėjo būti išnagrinėtos prioriteto tvarka11, o visų kitų bylų nagrinėjimas buvo 
sustabdytas, kol bus išspręstos pavyzdinės bylos. 2019 m. spalio 24 d. Bendrasis 
Teismas atmetė pirmą iš pavyzdinių bylų kaip nepriimtiną12. Pareiškėjai pateikė 
apeliacinį skundą Teisingumo Teismui, kuris paliko galioti Bendrojo Teismo sprendimą, 
priimtą 2021 m. kovo 4 d. sprendimu13. 

16 2022 m. birželio 1 d. Bendrasis Teismas priėmė sprendimą dėl likusių penkių 
pavyzdinių bylų, susijusių su BPE pertvarkymo schema. Visose penkiose bylose 
pareiškėjai prašė panaikinti pertvarkymo sprendimą, o vienoje14 iš jų ieškovas taip pat 
prašė atlyginti žalą. Bendrasis Teismas šiuos ieškinius atmetė (žr. 2 langelį). 

2 langelis. 

Bendrasis Teismas atmetė visas pavyzdines su „Banco Popular“ 
susijusias bylas 

2022 m. birželio 1 d. Bendrasis Teismas atmetė visus pareiškėjų pateiktus 
pagrindus, o BPV visas bylas laimėjo. 

Bendrasis Teismas patvirtino BPV sprendimo pertvarkyti „Banco Popular Español“ 
ir Komisijos sprendimo, kuriuo patvirtinta ši pertvarkymo schema, teisėtumą. 
Ieškinys dėl žalos atlyginimo buvo atmestas ir pareiškėjams buvo nurodyta 
padengti BPV ir Komisijos patirtas teisines išlaidas. 

Bendrasis Teismas konstatavo, kad BPV sprendimas dėl pertvarkymo schemos yra 
ne parengiamasis aktas, o teisiškai privalomas aktas, kurį galima ginčyti Sąjungos 
teismuose. 

Bendrasis Teismas paaiškino, kad ieškinys dėl BPV priimtos pertvarkymo schemos 
gali būti pareikštas nepateikiant ieškinio dėl Komisijos sprendimo, kuriuo 
patvirtinama ši schema. 

Bendrasis Teismas teigė, kad jo peržiūra yra ribota, nes pertvarkymo schema 
grindžiama labai sudėtingais ekonominiais ir techniniais vertinimais. 

                                                        
11 BPV 2020 m. metinė ataskaitos 5.4.1 skirsnis. 

12 Byla T-557/17. 

13 Byla C-947/19 P. 

14 Byla T-523/17. 

https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/Annual%20Report%202020_Final_web.pdf
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-557/17&language=en
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-947%252F19P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-523/17
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Dėl teiginio, kad nepriklausomo vertintojo atliktas vertinimas15 nebuvo „teisingas, 
atsargus ir realistiškas“, Bendrasis Teismas manė, kad, atsižvelgiant į laiko 
apribojimus ir turimą informaciją, bet kokiam preliminariam vertinimui būdingas 
tam tikras neapibrėžtumas ir apytiksliai apskaičiavimai. Atsižvelgiant į padėties 
rimtumą, Komisija teisingai manė, kad priimdama pertvarkymo schemą BPV gali 
remtis šiuo vertinimu. 

Dėl BPV ir Komisijai pareikštų ieškinių dėl žalos atlyginimo Bendrasis Teismas 
manė, kad pareiškėjai neįrodė, jog BPV ar Komisija veikė neteisėtai. Pareiškėjai 
neįrodė, kad BPV ar Komisija atskleidė konfidencialią informaciją, todėl jos 
nepažeidė pareigos saugoti profesinę paslaptį. 

17 Bendrojo Teismo sprendimai gali būti skundžiami Teisingumo Teismui tik teisės 
klausimais per du mėnesius ir dešimt dienų nuo pranešimo apie sprendimą dienos. Dėl 
Bendrojo Teismo sprendimų keturiose pavyzdinėse bylose pateikti penki apeliaciniai 
skundai16. 

18 2021 m. galutinėse finansinėse ataskaitose BPV neatskleidė jokių neapibrėžtųjų 
įsipareigojimų dėl neišnagrinėtų BPE pertvarkymo bylų. Nors dėl taikomos teisinės 
sistemos sudėtingumo, iškeltų klausimų naujumo ir atitinkamos teismų praktikos 
trūkumo sunku numatyti šių teisinių procesų rezultatus, mes neradome jokių įrodymų, 
prieštaraujančių BPV priimtam sprendimui neatskleisti jokių neapibrėžtųjų 
įsipareigojimų savo 2021 m. finansinėse ataskaitose. 

Ieškiniai dėl sprendimo neatlikti galutinio ex post „Banco Popular Español“ vertinimo 

19 Dėl galutinio ex post vertinimo nebuvimo BPV buvo pareikšti trys ieškiniai dėl 
panaikinimo, kuriuos visus Bendrasis Teismas atmetė kaip nepriimtinus17. 2021 m. 
gruodžio 21 d. priimtuose sprendimuose Teisingumo Teismas, nagrinėdamas apeliacinį 
skundą dėl dviejų iš šių nutarčių18, konstatavo, kad Bendrasis Teismas teisingai 
nusprendė, jog bet kuriuo atveju ex post vertinimas nebūtų turėjęs jokio poveikio 
pareiškėjo teisinei padėčiai šių bylų aplinkybėmis. Jis taip pat konstatavo, kad verslo 
priemonės pardavimas nėra viena iš BPeM reglamento 20 straipsnio 12 dalyje 
numatytų situacijų, kai kompensacija gali būti išmokėta atlikus galutinį ex post 
vertinimą. 

                                                        
15 Reglamento (EB) Nr. 806/2014 20 straipsnio 10 dalis. 

16 Byla C-448/22 P, byla C-535/22 P, byla C-539/22 P, byla C-541/22 P ir byla C-551/22 P. 
17 Bylos T-2/19, T-599/18 ir T-512/19. 
18 Bylos C-874/19 P ir C-934/19 P. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-448%252F22P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B535%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0535%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-01%252F01&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&cid=832137
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B539%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0539%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-01%252F01&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&cid=832137
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B541%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0541%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-01%252F01&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&cid=832137
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B551%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0551%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C&num=C-551%252F22&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&cid=3159758
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219287&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219002&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260268&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223151&pageIndex=0&doclang=LT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225052&pageIndex=0&doclang=LT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
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20 Savo 2021 m. galutinėse finansinėse ataskaitose BPV neatskleidė jokių 
neapibrėžtųjų įsipareigojimų, susijusių su galutinio ex post vertinimo atvejais. 
Atsižvelgdami į 2021 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimus ir 2022 m. 
birželio 1 d. Bendrojo Teismo sprendimą (žr. 2 langelį), kuriuose pakartojami 
Teisingumo Teismo argumentai, neradome jokių įrodymų, prieštaraujančių BPV 
sprendimui neatskleisti jokių neapibrėžtųjų įsipareigojimų šiuo atžvilgiu. 

Ieškiniai dėl nacionalinio įgyvendinimo sprendimo dėl „Banco Popular Español“ 
pertvarkymo 

21 BPM reglamente nustatyta, kad priėmus pertvarkymo sprendimą tam tikromis 
aplinkybėmis BPV gali tekti sumokėti kompensaciją nacionalinėms pertvarkymo 
institucijoms už vykdant nacionalinio teismo sprendimą jų atlygintus nuostolius19. 
Todėl svarbu, kad BPV žinotų apie neišnagrinėtas bylas dėl nuostolių atlyginimo prieš 
dalyvaujančių valstybių narių NPI. 

22 Komisijai patvirtinus BPE pertvarkymo schemą, 2017 m. birželio mėn. Ispanijos 
nacionalinė pertvarkymo institucija Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria 
(FROB) paskelbė įgyvendinimo sprendimą20. Dėl FROB sprendimo buvo pateikta keletas 
administracinių skundų, civilinės atsakomybės ieškinių ir pradėta teismo procesų. 
Įgyvendinimo sprendimas yra pagrįstas nacionaline teise, todėl jam taikoma 
nacionalinė teisminė peržiūra. FROB privalo BPV pateikti mėnesinę ataskaitą dėl 
pertvarkymo schemos įgyvendinimo ir visų susijusių skundų bei ieškinių21. 

23 Remiantis 2022 m. birželio mėn. paskelbta FROB ataskaita, FROB gavo 
118 administracinių skundų dėl pirmiau minėto įgyvendinimo sprendimo ir visus juos 
atmetė arba paskelbė nepriimtinais. FROB taip pat gavo 1 073 prašymus pradėti 
administracines procedūras dėl valstybės deliktinės atsakomybės pagal Ispanijos 
nacionalinę teisę. Iš šių, FROB atmetė 414 civilinės atsakomybės ieškinių. Pareiškėjai 
FROB iškėlė 260 teismo bylų, tačiau Ispanijos aukštojo teismo administracinių bylų 
kolegija sustabdė visų šių bylų nagrinėjimą. 

24 Pažymime, kad nacionaliniai teismo procesai labai priklauso nuo pertvarkymo 
schemos teisėtumo ir Komisijos patvirtinimo sprendimo. Nustatėme, kad FROB 

                                                        
19 BPeM reglamento 87 straipsnio 4 dalis. 
20 2017 m. birželio 7 d. FROB valdančiojo komiteto priimtas sprendimas dėl „Banco Popular 

Español S.A.“. 
21 BPeM reglamento 28 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
https://www.frob.es/en/Resoluciones-del-FROB/Paginas/Resoluciones.aspx?k=2017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
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reguliariai teikė BPV informaciją apie nacionalinius procesus. Jeigu nacionaliniuose 
teismuose nagrinėjamų 260 iškeltų bylų baigtis būtų sėkminga apeliantams ir FROB 
turėtų atlyginti nuostolius, BPV gali tekti grąžinti visas arba dalį susijusių sumų22. Prieš 
baigdama rengti 2021 m. metines finansines ataskaitas, BPV neprašė FROB pateikti 
pareiškimų rašto, kuriame būtų įvertinta išteklių poreikio tikimybė. Mūsų prašymu BPV 
paprašė pateikti ir gavo pareiškimų raštą. BPV atskleidė neapibrėžtųjų įsipareigojimų, 
susijusių su šiomis bylomis, pobūdį, bet mano neturinti galimybės kiekybiškai įvertinti 
finansinį poveikį. Neradome jokių įrodymų, prieštaraujančių BPV sprendimui 
neatskleisti jokių neapibrėžtųjų įsipareigojimų šiuo atžvilgiu. 

Ieškiniai dėl nepertvarkymo sprendimų 

25 2018 m. gegužės mėn. Bendrajame Teisme buvo iškeltos dvi bylos dėl BPV 
sprendimo nesiimti jokių pertvarkymo veiksmų, susijusių su „ABLV Bank AS“ ir jos 
patronuojamąja bendrove „ABLV Bank Luxembourg“. 2021 m. metinių finansinių 
ataskaitų tikslais BPV laikosi pozicijos, kad šiais atvejais nėra ekonominių išteklių 
poreikio rizikos23; todėl ji neatskleidė jokių neapibrėžtųjų įsipareigojimų24. Iš tiesų, iki 
2022 m. liepos 6 d. Bendrasis Teismas atmetė abi bylas, tačiau, remdamasis ankstesne 
teismų praktika, padarė išvadą25, kad sprendimas nepriimti kredito įstaigos 
pertvarkymo priemonių yra veiksmas, kurį galima ginčyti. Bendrasis Teismas manė, 
kad, atsižvelgiant į BPV turimą diskreciją, ji nepadarė akivaizdžios vertinimo klaidos 
nuspręsdama, kad pareiškėjas žlunga arba gali žlugti. Be to, jis padarė išvadą, kad BPV 
galėjo remtis ECB vertinimu, kad bankas „žlunga arba gali žlugti“, kad patikrintų, ar 
nėra pagrįstos tikimybės, kad kitos alternatyvios priemonės galėtų užkirsti kelią jo 
žlugimui per pagrįstą laikotarpį. Iš „ABLV Bank AS“ buvo priteistos BPV teisinės išlaidos. 

26 Be to, 2019 m. rugpjūčio mėn. BPV padarė išvadą, kad „AS PNB Banka“ 
pertvarkymas nėra būtinas viešajam interesui, ECB įvertinus, kad bankas „žlunga arba 
gali žlugti“. Sprendimą nepatvirtinti banko pertvarkymo schemos bankas ir kai kurie jo 
akcininkai užginčijo Bendrajame Teisme. 2022 m. gegužės mėn. Bendrasis Teismas 
nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą, kol bus priimti galutiniai sprendimai 

                                                        
22 BPeM reglamento 87 straipsnio 4 dalis. 
23 Bendros pertvarkymo valdybos 2021 finansinių metų galutinės metinės finansinės 

ataskaitos, p. 41. 
24 Bendros pertvarkymo valdybos 2021 finansinių metų galutinės metinės finansinės 

ataskaitos, p. 41. 
25 2020 m. gegužės 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje T-282/18, Ernests Bernis ir kt. 

prieš Bendrą pertvarkymo valdybą, ir 2022 m. liepos 6 d. sprendimas byloje T-280/18, BPV 
prieš „ABLV Bank AS“. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190815%7Eb8e2038aa9.en.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=%3BALL&language=en&num=T-282/18&jur=T
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-280%252F18&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
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susijusiose bylose26. BPV ir toliau vertina ekonominių išteklių poreikio tikimybę kaip 
mažą27 ir todėl neatskleidė jokių neapibrėžtųjų įsipareigojimų 2021 m. finansinėse 
ataskaitose. Neradome jokių įrodymų, kurie prieštarautų BPV įvertinimui. 

27  Rusijai pradėjus agresijos karą prieš Ukrainą, ES ir JAV nustatė sankcijas tam 
tikriems Rusijos bankams. „Sberbank d.d.“ Kroatijoje ir „Sberbank banka d.d.“ 
Slovėnijoje buvo laikomi „žlungančiais arba galinčiais žlugti“ dėl pablogėjusios jų 
likvidumo padėties28. Dėl šios priežasties BPV priėmė sprendimą patvirtinti „Sberbank 
d.d.“ ir „Sberbank banka d.d.“ pertvarkymo schemas. Pagal atitinkamą pertvarkymo 
schemą BPV priėmė sprendimą pervesti visas „Sberbank d.d.“ ir „Sberbank banka d.d.“ 
išleistas akcijas atitinkamai „Hrvatska Poštanska Banka d.d“ ir „Nova ljubljanska 
banka d.d.“; BPV taip pat nusprendė nepatvirtinti „Sberbank Europe AG“ pertvarkymo 
schemos. Iki 2021 m. BPV galutinių finansinių ataskaitų pasirašymo dėl šio pertvarkymo 
nebuvo pradėtas joks teismo procesas. Todėl BPV neatskleidė jokių neapibrėžtųjų 
įsipareigojimų ar atidėjinių29. Tačiau po finansinių ataskaitų pasirašymo „Sberbank 
Europe“ ir „Sberbank of Russia“ iškėlė keletą bylų prieš BPV, Komisiją ir Tarybą30. Todėl 
į šias bylas bus atsižvelgta tik 2022 m. finansinėse ataskaitose. 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai, susiję su principu, kad nė vieno 
kreditoriaus padėtis neturi būti blogesnė 

28 Siekiant apsaugoti pagrindines nuosavybės teises, BPeM reglamente nustatyta, 
kad vykdant pertvarkymą nė vieno kreditoriaus padėtis neturi būti blogesnė, nei ji būtų 
iškeliant įprastinę bankroto bylą. Remiantis principu, kad nė vieno kreditoriaus padėtis 
neturi būti blogesnė, bet kuriam kreditoriui, kuriam, iškėlus įprastinę bankroto bylą, 
būtų taikytos geresnės sąlygos, turi būti kompensuojama iš BPF. Siekiant įvertinti 
kreditoriams ir akcininkams taikomas sąlygas, turi būti atliekamas taikomų sąlygų 
skirtumo vertinimas. 2021 m. nebuvo jokių naujų pokyčių, susijusių su šešiomis 
tebenagrinėjamomis bylomis dėl principo, kad nė vieno kreditoriaus padėtis neturi būti 
blogesnė. Žr. mūsų 2020 m. ataskaitą. 

                                                        
26 T-275/19, PNB Banka / ECB, T-301/19, PBN Banka / ECB ir T-330/19, PNB Banka / ECB. 
27 Bendros pertvarkymo valdybos 2021 finansinių metų galutinės metinės finansinės 

ataskaitos, p. 41. 
28 ECB vertinimas dėl žlugimo arba galėjimo žlugti, 2022 m. vasario 28 d. 
29 Bendros pertvarkymo valdybos 2021 finansinių metų galutinės metinės finansinės 

ataskaitos, p. 47. 
30 Bylos T-450/22, T-523/22, T-524/22, T-525/22, T-526/22, T-527/22, T-571/22, T-572/22. 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=60060
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-275%252F19&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2400928
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-301%252F19&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=2400928
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-330%252F19&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ssm.pr220228%7E3121b6aec1.en.html
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-450%252F22&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=289957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022TN0523&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022TN0524&from=EN


 19 

 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai, susiję su bankų įnašais į Bendrą 
pertvarkymo fondą 

29 Bankų sąjungos bankai yra teisiškai įpareigoti prisidėti prie BPF (žr. 3 intarpą ir 
III priedą) pagal jų individualų rizikos profilį, apskaičiuotą pagal Komisijos 
deleguotajame reglamente (ES) 2015/63 nustatytą metodą, ir BPV apskaičiuotą tikslinį 
lygį. 

3 langelis. 

Bendras pertvarkymo fondas (BPF) 

BPF tikslinis lygis yra ne mažiau kaip 1 % bendros apdraustųjų indėlių bankų 
sąjungoje sumos iki 2023 m. pabaigos. Atsižvelgiant į dabartinį metinį apdraustųjų 
indėlių augimą, tai sudarytų apie 80 milijardų eurų. 2022 m. metiniai įnašai, apie 
kuriuos pranešta 2 896 bankams, sudarė 13,67 milijardo eurų. Įskaitant 2022 m. 
ciklo ex ante įnašus, turimi fondo finansiniai ištekliai sudarys apie 66 milijardus 
eurų. 

 
Pastaba. Skirtumas patikslinamas kiekvienais metais iki 2023 m. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

58
65

72,5
75

52,0

42,0

33,0
24,9

17,4
10,8

6,4 6,6 7,5 7,8 9,2 10,4

(sumos, nurodytos milijardais eurų)

80

66,0

13,7

BPF tikslinis lygis

BPF faktinis lygisĮnašai, dėl 
kurių pateikti 

pranešimai

metai

58
65

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=EN
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2021 m. sausio 27 d. ir vasario 8 d. Europos stabilumo mechanizmo valstybės 
narės pasirašė susitarimą, kuriuo iš dalies keičiama Europos stabilumo 
mechanizmo sutartis. Pakeitimai apima BPF finansinio stabilumo stiprinimo 
priemonę, kuria, remiantis Valdytojų tarybos sprendimo projektu, būtų suteikta 
kredito linija iki nominaliosios 68 milijardų eurų ribos31. Reformuota sutartis 
įsigalios, kai ją ratifikuos visų 19 Europos stabilumo mechanizmo narių 
parlamentai32. 

Šaltiniai: BPV, Europos stabilumo mechanizmas. 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai, atsirandantys dėl bylų dėl ex ante įnašų ES lygmeniu 

30 Tuo metu, kai buvo pasirašomos 2021 m. BPV galutinės finansinės ataskaitos, 
tebebuvo nagrinėjamos 63 bylos prieš BPV, susijusios su ex ante įnašais (2020 m. – 
44 bylos): Bendrajame Teisme – 62, o Teisingumo Teisme – 1. Nebuvo pareikštas nė 
vienas ieškinys dėl BPV sprendimų dėl 2022 m. ex ante įnašų. Pasirašius finansines 
ataskaitas, dėl 2022 m. ex ante įnašų buvo pareikšti 24 ieškiniai33 (žr. 3 diagramą). 
Todėl į šias bylas turės būti atsižvelgta tik 2022 m. finansinėse ataskaitose. 

3 diagrama. ES teismuose nagrinėjamų bylų dėl ex ante įnašų 
pasiskirstymas (2022 m. rugsėjo mėn.) 

 
Šaltinis: BPV. 

31 Savo 2021 m. galutinėse finansinėse ataskaitose BPV atskleidė 5,5 milijono eurų 
dydžio neapibrėžtuosius įsipareigojimus (2020 m. –5 561 milijonas eurų), susijusius su 

                                                        
31 Europos stabilumo mechanizmas. 

32 Susitarimas, kuriuo iš dalies keičiama Europos stabilumo mechanizmo steigimo sutartis. 

33 2021 m. birželio 21 d. iškelta byla T-347/21 buvo pirmoji byla, įregistruota dėl BPV 
sprendimo dėl 2021 m. ex ante įnašų. 

Sprendimas dėl ex ante įnašų

2016

1

Iš viso procesų ES 
teismuose

Iš jų apeliacinės bylos

2017 2018 2019 2020 2021 2022

4
1

6
11

19 22 24

https://www.esm.europa.eu/legal-documents/esm-treaty-amending-agreement
https://www.esm.europa.eu/about-esm/esm-treaty-reform-explainer?_sm_au_=iVVDSDkfWT1DMWkNVkFHNKt0jRsMJ
https://www.consilium.europa.eu/lt/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2019035&DocLanguage=lt
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-347%252F21&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
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aštuoniomis (2020 m. – 41) Bendrojo Teismo nagrinėjamomis bylomis34 
(žr. 4 diagramą), nes BPV ekonominių išteklių poreikio riziką šiose bylose įvertino kaip 
galimą. Ji taip pat atskleidė 2,55 milijono eurų sumą, susijusią su 51 byla, atitinkančią 
pareiškėjų teisines išlaidas, kurias BPV turėtų sumokėti, jei taip nuspręstų ESTT. 

4 diagrama. Su ex ante įnašais į BPF susijusių neapibrėžtųjų 
įsipareigojimų, nurodytų BPV finansinėse ataskaitose, dydžio istorinė 
raida 

 
Šaltinis: BPV finansinės ataskaitos; 2021 m. – 5 509 446,47 eurų neapibrėžtųjų įsipareigojimų, susijusių 
su teismo bylomis dėl ex ante įnašų ES lygmeniu, ir 2 550 000,00 eurų teisinių išlaidų, susijusių su 
tebenagrinėjamomis bylomis. 

32 Reikšmingas nurodytos neapibrėžtųjų įsipareigojimų sumos pokytis visų pirma 
gali būti siejamas su dviem veiksniais. Pirmasis veiksnys yra tai, kad Teisingumo 
Teismas panaikino 2017 m. BPV sprendimą dėl ex ante įnašų, ir su tuo susijęs 
patikslinimas dėl ex ante įnašų teisinės sistemos galiojimo (žr. 42 dalį ir 5 langelį). Tai 
reikšmingai sumažino BPV išmokėjimo finansinę riziką. Vietoj to BPV atskleidė 
neapibrėžtuosius įsipareigojimus, susijusius su teisinėmis išlaidomis, susijusiomis su 

                                                        
34 Bendros pertvarkymo valdybos 2021 finansinių metų galutinės metinės finansinės 

ataskaitos, p. 39–40. 

20162015 2017 2018 2019 2021

Nacionaliniai 
teismo procesai

ES teismai

IŠ VISO

(milijonais eurų)

2020

800,8437,1 1 208,7
40,1

1 861

50,5
185,8

181,141,1

5 561,1
81,1

81,1
841,9437,1 1 389,8

90,6
2 046,8 5 561,1

https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
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procedūriniais trūkumais. Antrasis veiksnys yra mūsų ankstesne 
rekomendacija35pagrįstas naujas BPV metodas neapibrėžtiesiems įsipareigojimams 
apskaičiuoti (žr. 35 dalį) tose bylose, kai manoma, kad ekonominių išteklių poreikio iš 
BPF tikimybė yra galima ir gali būti patikimai kiekybiškai įvertinta. 

33 Savo 2020 m. finansinėse ataskaitose BPV nurodė bendrą ex ante įnašų sumą kaip 
neapibrėžtuosius įsipareigojimus ginčijamose bylose, nes kilo neaiškumų dėl požiūrio, 
kurio Teisingumo Teismas laikėsi dėl teisinės sistemos galiojimo po 2020 m. Bendrojo 
Teismo sprendimo36. Savo 2021 m. finansinėse ataskaitose BPV, naudodama naują 
metodą, atskleidė apskaičiuotą skirtumą tarp gautų sumų ir galimo 2021 m. ex ante 
įnašų sumos perskaičiavimo tose teismo bylose, kuriose ekonominių išteklių poreikio 
rizika buvo įvertinta kaip galima. 

34 2016, 2017, 2018, 2019 ar 2020 m. ex ante įnašų cikluose BPV neatskleidė 
neapibrėžtųjų įsipareigojimų, išskyrus teisines išlaidas, kadangi ji įvertino ekonominių 
išteklių iš BPF poreikio riziką kaip mažą. Šios bylos buvo atnaujintos Teisingumo 
Teismui priėmus sprendimus trijose bylose, susijusiose su 2017 m. įnašų ciklu37. 

Metodas, kurį BPV taikė apskaičiuodama pradinio sprendimo dėl ex ante įnašų ir 
galimo peržiūrėto sprendimo dėl bylų dėl 2021 m. ex ante įnašų skirtumą 

35 Įgyvendindama Audito Rūmų rekomendaciją38, BPV parengė naują metodą, skirtą 
skirtumui tarp įvertinto pradinio sprendimo dėl ex ante įnašų ir galimo peržiūrėto 
sprendimo, grindžiamo perskaičiavimu, kuriam turi įtakos ginčijami rizikos rodikliai ir 
rizikos tikslinimo procesas, apskaičiuoti (žr. 5 diagramą ir 6 diagramą). Tačiau naujas 
metodas buvo taikomas tik toms byloms dėl 2021 m. ex ante įnašų, kuriose rizika buvo 
įvertinta kaip galima, atsižvelgiant į atitinkamuose pareiškimuose nurodytų pagrindų 
rūšį. Kitų tebenagrinėjamų bylų, susijusių su sprendimais dėl 2016–2021 m. ex ante 
įnašų, atveju BPV įvertino riziką kaip mažą. Todėl ji netaikė naujo metodo ir 
neapskaičiavo jokių neapibrėžtųjų įsipareigojimų. 

                                                        
35 2020 m. metinė ataskaita dėl neapibrėžtųjų įsipareigojimų, 1 rekomendacija, p. 43. 

36 2021 m. liepos 15 d. sprendimas bylose C-584/20 P, Komisija /Landesbank Baden-
Württemberg, ir C-621/20 P, BPV /Landesbank Baden-Württemberg. 

37 Bylos C-584/20 P ir C-621/20 P, C-663/20 P ir C-664/20 P. 

38 2020 m. metinė ataskaita dėl neapibrėžtųjų įsipareigojimų, 1 rekomendacija, p. 43. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_LT.pdf
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=10197300
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=10197300
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_LT.pdf
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5 diagrama. Ex ante įnašų apskaičiavimas: institucijų rizikos profilių 
nustatymas 

 
Šaltiniai: Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/63, Sprendimo SRB/ES/2021/22 
konstatuojamosios dalies 136 punkto lentelė ir teismo bylos, susijusios su 2021 m. ex ante įnašų ciklu. 

Nuosavos lėšos ir tinkami 
įsipareigojimai, viršijantys MREL
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Rizikos svoris pagal Deleguotojo reglamento 2015/63 7 straipsnį (rizikos ramstis % x rizikos rodiklis %)

Faktinis rizikos svoris, kurį BPV taikė 2021 m. ex ante įnašams (rizikos ramstis % x pakoreguotas rizikos 
rodiklis % – 20 straipsnio 1 dalis) 
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6 diagrama. Rizikos tikslinimo veiksnių apskaičiavimo etapai 

 
Šaltiniai: Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/63 ir teismo bylos, susijusios su 2021 m. ex ante įnašų 
ciklu. 

36 Kai kurie pareiškėjai teigia, kad dėl to, jog jie priklauso institucinėms užtikrinimo 
sistemoms (IPS), jiems turėtų būti suteikta vienoda apsauga, neatsižvelgiant į jų dydį, 
verslo veiklą ar rizikos pobūdį. Be to, jie teigia, kad reglamentavimo sistema yra 
neteisėta, nes pagal ją, pažeidžiant bendruosius ES teisės principus, BPV leidžiama 
nustatyti skirtingus IPS rodiklius ir IPS veiksniui neproporcingai taikyti rizikos tikslinimo 
daugiklius. Atsižvelgdama į šių iškeltų klausimų naujumą ir sudėtingumą, BPV įvertino 
neigiamos proceso baigties riziką, dėl kurios būtų galimas ekonominių išteklių poreikis, 
ir atitinkamoms byloms apskaičiavo neapibrėžtuosius įsipareigojimus. 

37 Taip pat iškelta bylų, kuriose pareiškėjai nurodo, kad BPV pažeidė Komisijos 
deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/63, kiek tai susiję su bendros išvestinių finansinių 
priemonių rizikos pozicijos vertinimu pagal rizikos rodiklį „prekybos veikla, 
nebalansinės pozicijos, išvestinės finansinės priemonės, sudėtingumas ir pertvarkymo 
galimybė“ ir rizikos tikslinimo daugiklio taikymu. BPV ekonominių išteklių poreikio 
riziką įvertino kaip galimą ir apskaičiavo neapibrėžtąjį įsipareigojimą. 

Neapdorotų rodiklių apskaičiavimas remiantis 
informacija, kurią bankai pateikė savo duomenų 
pateikimo formose

Bankų rizikos vertinimas pagal neapdorotus rodiklius ir 
bankų grupavimas į intervalus („diskretizavimas“) 

Neapdorotų rodiklių skalės perskaičiavimas, kad jų vertė 
būtų nuo 1 iki 1000

Neapdorotų rodiklių ženklo (±) įtraukimas ir skalės 
keitimas pagal pakeistus rizikos rodiklius (PRR)

Visų rizikos rodiklių PRR agregavimas į vieną sudėtinį 
rodiklį, remiantis rizikos rodiklių ir rizikos ramsčių svoriais, 
kaip apibrėžta deleguotojo reglamento 7 straipsnyje

Pagal riziką pakoreguoto daugiklio nustatymas iki 0,8–1,5 
lygio, pakeičiant sudėtinio rodiklio skalę

BPV tvirtina, o TT 
pripažino, kad 2, 4 ir 6 
etapuose ji remiasi 
konfidencialiais kitų 
bankų duomenimis ir 
atskleisdama šiuos 
duomenis pažeistų verslo 
paslaptis

Rizikos tikslinimo etapai, 
ginčijami 2021 m. bylose 
dėl ex ante įnašų1

2
3
4

5
6

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=EN
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38 Kitose bylose ginčijama tai, kaip BPV aiškina Deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/63, 
tuo pagrindu, kad atlikdama skaičiavimus ji neatsižvelgė į tam tikrus rizikos rodiklius, 
t. y. „nuosavas lėšas ir tinkamus įsipareigojimus, viršijančius minimalų nuosavų lėšų ir 
tinkamų įsipareigojimų reikalavimą“, „grynąjį pastovaus finansavimo rodiklį“ ir 
„sudėtingumo“ bei „pertvarkymo galimybės“ parodiklius (žr. 5 diagramą ir 4 diagramą 
bei žodynėlį). Iš tiesų BPV savo skaičiavimuose neatsižvelgė į šiuos rizikos rodiklius, 
nurodydama, kad trūksta palyginamų duomenų apie visus bankus ir kad jiems reikia 
taikyti vienodas sąlygas. Pavyzdžiui, BPV negalėjo apskaičiuoti „minimalių nuosavų lėšų 
ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimų“ perviršio visiems bankams, nes BPV ir 
nacionalinės pertvarkymo institucijos pagal savo atitinkamą kompetenciją dar nebuvo 
visiems bankams nustačiusios privalomų tikslinių „minimalių nuosavų lėšų ir tinkamų 
įsipareigojimų reikalavimų“. Šį klausimą iškėlėme ankstesnėse ataskaitose39. Nors dėl 
kai kurių iš šių bylų BPV įvertino bendrą ekonominių išteklių poreikio riziką kaip galimą, 
ji neatskleidė jokių neapibrėžtųjų įsipareigojimų, susijusių su konkrečiais pagrindais dėl 
esmės, nes nebuvo atitinkamų duomenų (žr. 4 langelį). Be to, ji į finansines ataskaitas 
neįtraukė susijusių neapibrėžtųjų įsipareigojimų neatskleidimo motyvo. 

4 langelis. 

Rizikos rodikliai, kuriuos užginčijo bankai, kuriems BPV neapskaičiavo 
finansinės rizikos pozicijos 

2021 m. birželio mėn. kaip pamatinis prudencinis reikalavimas40 pradėtas taikyti 
„grynojo pastovaus finansavimo rodiklio“ standartinis ataskaitų teikimas. 
Reglamentu (ES) 2019/876 nustatytas 100 % grynojo pastovaus finansavimo 
rodiklio priežiūros reikalavimas, taikomas nuo 2021 m. birželio 28 d41. Iki tos 
dienos nebuvo privalomo suderinto grynojo pastovaus finansavimo rodiklio 
standarto. Todėl BPV nusprendė jo nenaudoti 2021 m. ex ante įnašų cikle. BPV 
taikys grynojo pastovaus finansavimo rodiklį pradedant 2023 m. ex ante įnašų 
ciklu. 

Visose bylose, kurių pagrindai susiję su rizikos rodikliu „įsipareigojimai, viršijantys 
minimalius nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimus“, BPV negalėjo 
apskaičiuoti įnašų skirtumo tarp pradinių sprendimų dėl ex ante įnašų ir galimo 
peržiūrėto sprendimo. Taigi BPV nenustatė jokių neapibrėžtųjų įsipareigojimų 
šioms byloms, kiek tai susiję su atitinkamais pagrindais. 

                                                        
39 Specialioji ataskaita 23/2017, 2a rekomendacija ir Specialioji ataskaita 01/2021, 73 dalis. 
40 EBA/ITS/2020/05 Techninių įgyvendinimo standartų dėl įstaigoms taikomų priežiūros 

ataskaitų teikimo reikalavimų pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 galutinis projektas. 
41 Reglamento (ES) 2019/876 2 straipsnio 4 dalis ir 3 straipsnio 2 dalis. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0876&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_23/SR_SRB-BU_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=57531
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2020/ITS/ITS%20on%20supervisory%20reporting%20changes%20related%20to%20CRR2%20and%20Backstop%20Regulation/886494/Final%20draft%20ITS%20on%20supervisory%20reporting%20requirements%20for%20institutions%20under%20Regulation%20EU%20No%205752013.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2020/ITS/ITS%20on%20supervisory%20reporting%20changes%20related%20to%20CRR2%20and%20Backstop%20Regulation/886494/Final%20draft%20ITS%20on%20supervisory%20reporting%20requirements%20for%20institutions%20under%20Regulation%20EU%20No%205752013.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0876&from=EN
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BPV nurodė, kad taikant „nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų, viršijančių 
minimalius nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimus“ rizikos rodiklį tik 
toms įstaigoms, kurioms jau nustatyti minimalūs nuosavų lėšų ir tinkamų 
įsipareigojimų reikalavimai, būtų pažeistas vienodų sąlygų principas. 

Analogiškai, „sudėtingumo“ ir „pertvarkymo galimybės“ parodiklių atveju nėra 
visų dalyvaujančių valstybių narių įstaigų suderintos formos duomenų apie 2019 
ataskaitinius metus (2021 m. ex ante įnašų ciklas. Todėl BPV įvertino, kad ji negali 
taikyti šių parodiklių 2021 m. ex ante ciklui. 

39 Atsižvelgdami į didelį neapibrėžtumą ir sudėtingą reguliavimo sistemą, darome 
išvadą, kad naujo neapibrėžtųjų įsipareigojimų vertinimo metodo taikymas bylose dėl 
ex ante įnašų pagerino atskleidžiamos sumos tikslumą. 

Bylų, susijusių su BPV sprendimais dėl 2016 m. ex ante įnašų, raida 

40 2019 m. rugsėjo mėn. „NRW.Bank“ pateikė apeliacinį skundą42 dėl 2019 m. 
birželio mėn. Bendrojo Teismo sprendimo, priimto byloje T-466/16, kuriuo ieškinys 
atmestas kaip nepriimtinas. 2021 m. spalio mėn. Teisingumo Teismas panaikino 
Bendrojo Teismo sprendimą ir grąžino bylą Bendrajam Teismui, kad šis priimtų 
sprendimą dėl esmės. BPV riziką šioje byloje įvertino kaip mažą ir neatskleidė jokių 
neapibrėžtųjų įsipareigojimų. Neradome jokių įrodymų, kurie prieštarautų BPV 
įvertinimui. 

Bylų, susijusių su peržiūrėtais BPV sprendimais dėl 2016 m. ex ante įnašų, raida 

41 2019 m. lapkričio 28 d. Bendrasis Teismas panaikino BPV sprendimus dėl trijų 
bankų 2016 m. ex ante įnašų, remdamasis procedūriniais pagrindais43. Kadangi 
apskaičiavimas liko galioti, BPV, taikydama peržiūrėtą procedūrą, priėmė naują 
sprendimą dėl ginčijamų 2016 m. ex ante įnašų. 2020 m. gegužės, birželio ir rugpjūčio 
mėn. šie trys bankai Bendrajam Teismui pateikė ieškinius dėl naujo BPV sprendimo dėl 
2016 m. ex ante įnašų panaikinimo. Bendrasis Teismas atnaujino teismo procesus šiose 
trijose bylose44 po to, kai Teisingumo Teismas priėmė sprendimus trijose nebaigtose 
nagrinėti bylose dėl 2017 m. ex ante įnašų45. BPV su šiomis bylomis susijusią riziką 

                                                        
42 Byla C-662/19 P. 
43 Byla T-365/16, sujungtos bylos T-377/16, T-645/16 ir T-809/16, taip pat byla T-323/16. 
44 Bylos T-336/20, T-339/20 ir T-499/20. 

45 Bylos C-584/20 P ir C-621/20 P, C-663/20 P ir C-664/20 P. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-466%252F16&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-662%252F19P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-365%252F16&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-377%252F16&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-645%252F16&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-809%252F16&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-323%252F16&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-336%252F20&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-339%252F20&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=%3BALL&language=en&num=T-499/20&jur=T
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
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įvertino kaip mažą ir neatskleidė jokių neapibrėžtųjų įsipareigojimų. Neradome jokių 
įrodymų, kurie prieštarautų BPV įvertinimui. 

Bylų, susijusių su sprendimais dėl 2017 m. ex ante įnašų, raida 

42 2021 m. liepos 15 d. Teisingumo Teismo didžioji kolegija panaikino Bendrojo 
Teismo sprendimą vienoje byloje46. Teisingumo Teismas panaikino BPV sprendimą dėl 
ex ante įnašų dėl nepakankamo motyvavimo ir patvirtino ginčijamų Komisijos 
deleguotojo reglamento (ES) 2015/63 nuostatų teisėtumą47. Po šio sprendimo, 
2021 m. gruodžio 15 d. BPV priėmė naują sprendimą dėl ex ante įnašų. 2022 m. kovo 
15 d. bankas pareikalavo panaikinti šį naują sprendimą48. BPV taip pat pateikė 
apeliacinius skundus dėl kitų dviejų 2020 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo sprendimų, 
o Teisingumo Teismas savo sprendimą paskelbė 2022 m. kovo 3 d.49 (žr. 5 langelį). 

                                                        
46 2020 m. rugsėjo 23 d. sprendimas, Byla T-411/17, Landesbank Baden-Württemberg / BPV. 
47 Bylos C-584/20 P, Komisija / Landesbank Baden-Württemberg ir C-621/20 P, 

BPV / Landesbank Baden-Württemberg. 
48 Byla T-411/22, Landesbank Baden-Württemberg / BPV. 

49 Bylos C-663/20 P BPV / Hypo Vorarlberg Bank, ir C-664/20 P, BPV / Portigon ir Komisija. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=EN
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-411/17
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022TN0142
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
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5 langelis. 

2022 m. kovo 3 d. Teisingumo Teismo sprendimo dėl BPV sprendimo 
dėl 2017 m. ex ante įnašų bendras poveikis 

Teisingumo Teismas panaikino BPV sprendimą dėl 2017 m. ex ante įnašų, susijusį 
su dviem bankais50, laikydamasis pozicijos, kurios Teisingumo Teismas laikėsi savo 
ankstesniame 2021 m. liepos 15 d. sprendime. Konkrečiai Teisingumo Teismas 
aiškino šiuos dalykus: 

1) Buvo tinkamai patvirtintas BPV sprendimo dėl 2017 m. ex ante įnašų ir jo 
priedo autentiškumas. 

2) BPV sprendimas dėl 2017 m. ex ante įnašų buvo nepakankamai motyvuotas, 
tačiau BPV pareigą nurodyti motyvus reikia derinti su jos pareiga apsaugoti 
kitų bankų konfidencialius duomenis. Kalbant apie BPV pareigos nurodyti 
priežastis apimtį, remiamės atitinkamais Teisingumo Teismo sprendimais ir 
nutartimis51.  

Teisingumo Teismas paliko galioti panaikinto BPV sprendimo dėl 2017 m. ex ante 
įnašų poveikį dviem bankams ne ilgiau kaip 6 mėnesius, kol įsigalios naujas BPV 
sprendimas dėl 2017 m. ex ante įnašų ciklo. 

Bylų, susijusių su 2018–2020 m. ex ante įnašų ciklais, raida 

43 Vienoje iš Bendrajame Teisme iškeltų bylų, susijusių su 2018 m. įnašų ciklais (T-
758/18 ABLV Bank prieš BPV), BPV sprendimo panaikinimo riziką įvertino kaip mažą ir 
neatskleidė jokių neapibrėžtųjų įsipareigojimų. Tai atitinka 2021 m. sausio mėn. 
Bendrojo Teismo sprendimą, kuriuo ieškinys atmestas. Jį bankas apskundė 2021 m. 
kovo mėn52. 2022 m. rugsėjo mėn. Teisingumo Teismas skundą atmetė. 

44 Tačiau BPV laikėsi nuomonės, kad įmanoma, jog visos kitos bylos, susijusios su jos 
ex ante įnašų sprendimais dėl 2018, 2019 ir 2020 m. įnašų ciklų, bus atmestos dėl 
procedūrinių priežasčių dėl nepakankamo motyvavimo, nes jos nevisiškai atitiko 
Teisingumo Teismo trijose apeliacinėse bylose nustatytus motyvavimo standartus 
(žr. 42 dalį). Dėl šių bylų BPV mano, kad net ir tuo atveju, jei sprendimai dėl ex ante 
įnašų būtų iš naujo priimti po teismo sprendimo, tai neturėtų įtakos ex ante įnašų 

                                                        
50 Bylos C-414/17 P, Hypo Vorarlberg Bank / BPV, ir C-420/17 P Portigon AG / BPV ir Komisiją. 
51 Bylos C-584/20 P ir C-621/20 P, 137 pastraipa,C-663/20 P, 102 pastraipa, ir C-664/20 P, 105 

pastraipa. 

52Byla C-202/21 P, ABLV Bank / BPV. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-758%252F18&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-758%252F18&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-414%252F17&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-420%252F17&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-202%252F21P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
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apskaičiavimui, nepaisant esamų pagrindų dėl esmės, nes sprendimais būtų tik 
ištaisytas motyvavimas. Tokiu atveju ex ante įnašų apskaičiavimui tai vis tiek gali turėti 
įtakos ateityje, tačiau tik tuo atveju, jei atitinkami bankai nuspręstų apskųsti 
pakartotinai priimtus sprendimus ir pateikti pagrindus dėl esmės. Todėl BPV įvertino 
ekonominių išteklių iš BPF poreikio riziką, kylančią dėl 2018, 2019 ir 2020 m. bylų, kaip 
mažą, išskyrus teisines išlaidas, ir netaikė naujo metodo. Palyginimui, 2021 m. bylose, 
kuriose rizika įvertinta kaip galima, BPV taikė naują metodą, nes laikėsi nuomonės, kad 
galima pagrįstai manyti, jog ES teismai priims sprendimą dėl jų esmės, susijusios su 
ex ante įnašų apskaičiavimu. 

45 Taigi neradome jokių įrodymų, kurie prieštarautų išvadoms, kurias BPV padarė dėl 
savo neapibrėžtųjų įsipareigojimų remdamasi uždarant 2021 m. sąskaitas turėta 
informacija. 

Bylų, susijusių su 2021 m. ex ante įnašų ciklu, raida 

46 Buvo pateikti dvidešimt du ieškiniai dėl 2021 m. sprendimo dėl ex ante įnašų 
panaikinimo ir jie vis tebenagrinėjami Bendrajame Teisme. Toms byloms, kuriose 
ekonominių išteklių poreikio rizika buvo įvertinta kaip galima, BPV taikė naują metodą 
ir apskaičiavo neapibrėžtąjį įsipareigojimą (žr. 35–39 dalis). 

47 Neradome jokių įrodymų, kurie prieštarautų BPV vertinimui dėl ekonominių 
išteklių poreikio tikimybės, susijusios su 2021 m. bylomis. 

Byla, susijusi su neatšaukiamais mokėjimo įsipareigojimais 

48 Bendrajame Teisme nagrinėjama dar viena byla53, susijusi su Tarybos 
įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/81 7 straipsnio 3 dalies aiškinimu, kiek tai susiję su 
susitarimais dėl neatšaukiamų mokėjimo įsipareigojimų, sudarytais su BPV. Pareiškėjas, 
kuris nutraukė kredito įstaigos veiklą, mano, kad BPV atsisakymas grąžinti sumas, 
sumokėtas kaip piniginės garantijos už neatšaukiamus mokėjimo įsipareigojimus už 
2015–2021 m. sumas, yra jos sutartinių įsipareigojimų pažeidimas. BPV mano, kad 
ekonominių išteklių iš BPF poreikio rizika yra maža. Neradome jokių įrodymų, kurie 
prieštarautų BPV išvadoms. 

                                                        
53 Byla T-688/21, BNP Paribas Public Sector / BPV. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=EN
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-688%252F21&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
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Neapibrėžtųjų įsipareigojimų, susijusių su priešingos šalies teisinėmis išlaidomis, įvertis 

49 Savo galutinėse 2021 m. finansinėse ataskaitose BPV pirmą kartą atskleidė 
atskirus neapibrėžtuosius įsipareigojimus, susijusius su priešingos šalies teisinio 
atstovavimo teisinių išlaidų padengimu tose bylose, kuriose, jos nuomone, palankios 
pareiškėjui baigties tikimybė yra galima (tai nebūtinai reiškia, kad lėšos būtų išmokėtos 
iš BPF). BPV apskaičiavo, kad visos teisinės išlaidos, susijusios su visomis nebaigtomis 
nagrinėti bylomis, sudaro 2,55 milijono eurų. BPV savo apskaičiavimą grindė naujausiu 
išlaidų padengimu panašaus pobūdžio byloje54. Tačiau BPV analizėje nebuvo 
pakankamai atsižvelgta į atitinkamų bylų sudėtingumo ir trukmės skirtumus, kurie turi 
įtakos patirtoms teisinėms išlaidoms. 

50 Penkioms byloms, dėl kurių BPV įvertino ekonominių išteklių poreikio tikimybę 
kaip tikėtiną, ji pripažino 242 750 eurų atidėjinius kitos šalies teisinio atstovavimo 
išlaidoms padengti. Šiomis aplinkybėmis pažymime, kad BPV su viena byla, kuri buvo 
išspręsta 2021 m. sausio mėn., susijusių teisinių išlaidų apmokėjimą tiesiogiai apskaitė 
išlaidų sąskaitose, nenaudodama į 2020 m. finansines ataskaitas įtraukto atitinkamo 
atidėjinio šiai bylai. 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai, atsirandantys dėl nacionalinio lygmens bylų, susijusių 
su ex ante įnašais 

51 Be pirmiau minėtų bylų, kai kurie keturių valstybių narių (Austrijos, Italijos, 
Suomijos ir Vokietijos) bankai pradėjo administracinius arba teismo procesus dėl 
sprendimų dėl jų ex ante įnašų. Ginčijama 4 712 milijonų eurų suma (žr. 3 lentelę) yra 
susijusi su sprendimais dėl ex ante įnašų, dėl kurių nacionaliniu lygmeniu pateiktas 
apeliacinis skundas (702 administraciniai skundai ir 9 apeliaciniai skundai atitinkamų 
keturių šalių nacionaliniuose teismuose). Dauguma bylų pradėta Vokietijoje. 
Pažymime, kad bendra ginčijama suma, palyginti su 2020 m., padidėjo. 

52 Nepaisant 2019 m. gruodžio mėn. sprendimo, kuriame Teisingumo Teismas 
nustatė, kad tik ESTT gali peržiūrėti BPV sprendimų dėl ex ante įnašų į BPF teisėtumą55, 
nacionaliniu lygmeniu vis dar iškelta naujų bylų. BPV mano, kad ekonominių išteklių 

                                                        
54 Bendros pertvarkymo valdybos 2021 finansinių metų galutinės metinės finansinės 

ataskaitos, p. 41. 

55 2019 m. gruodžio 3 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-414/18. 

https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221243&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2411217
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-414%252F18&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
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poreikio, susijusio su bylomis dėl ex ante įnašų nacionaliniu lygmeniu, rizika yra maža. 
Todėl BPV neatskleidė jokių neapibrėžtųjų įsipareigojimų dėl tokių bylų56. 

3 lentelė. Su ex ante įnašais į BPF susijusių ginčijamų sumų nacionaliniu 
lygmeniu raida 

Įnašų metai 
Bylų 
skaičius 

2022 

Užginčytos sumos 

2022 

(milijonais eurų) 

Bylų 
skaičius 

2021 

Užginčytos sumos 

2021 

(milijonais eurų) 

2022 3 232 netaikoma netaikoma 

2021 57 1 402 28 632 

2020 30 679 30 679 

2019 135 646 136 662 

2018 113 566 113 566 

2017 131 559 132 578 

2016 238 544 239 545 

2015 4 84 4 84 

Iš viso 711 4 712 682 3 746 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis BPV duomenimis; visos sumos atitinkamų metų gegužės mėn.; sumos 
suapvalintos iki artimiausio milijono. 

53 Nors BPV savo 2021 m. finansinėse ataskaitose neatskleidė informacijos apie 
nacionalines bylas ir ginčijamas sumas, ji toliau stebėjo nacionaliniu lygmeniu iškeltas 
bylas, susijusias su BPV sprendimais dėl ex ante įnašų. Be to, atsižvelgdama į mūsų 
ankstesnę rekomendaciją57, BPV savo privataus išorės auditoriaus vardu paprašė NPI 
pateikti rašytinius pareiškimus ir juos gavo. 

54 NPI teikiamos informacijos lygis labai skiriasi. Pateikdama rašytinį patikinimą, 
viena NPI nurodė, kad dėl visų bylų, išskyrus 2016 m. bylas, kurių rizika įvertinta kaip 
maža, ji neturėjo galimybės įvertinti sprendimų dėl ex ante įnašų, dėl kurių vyksta 
nacionaliniai administraciniai arba teismo procesai, panaikinimo tikimybės. Kita NPI 
nurodė, kad susijusių bylų rizikos įvertinti neįmanoma. Galiausiai trečioji NPI jos bylų 
riziką įvertino kaip mažą. 

                                                        
56 Bendros pertvarkymo valdybos 2021 finansinių metų galutinės metinės finansinės 

ataskaitos, p. 40. 

57 2020 m. metinė ataskaita dėl neapibrėžtųjų įsipareigojimų, 2 rekomendacija, p. 44. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_LT.pdf
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_LT.pdf
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Su administraciniais įnašais susiję neapibrėžtieji įsipareigojimai 

55 Apeliaciniai skundai dėl pranešimų apie administracinius įnašus gali būti 
pateikiami BPV apeliacinei komisijai per šešias savaites nuo pranešimo paskelbimo 
dienos58. Apeliacinės komisijos sprendimus galima užginčyti Bendrajame Teisme. 
2021 m. bankai nepateikė jokių apeliacinių skundų dėl pranešimų apie administracinius 
įnašus. Todėl BPV neatskleidė jokių neapibrėžtųjų įsipareigojimų, susijusių su 
administraciniais įnašais. 

Papildoma informacija 

56 BPV įrodė, kad ji nustatė tinkamas vidaus kontrolės priemones, kuriomis 
užtikrinama atitinkamų bylų ES ir nacionaliniuose teismuose apžvalga. Tačiau dėl 
teismo procesų nacionaliniu lygmeniu pobūdžio BPV yra labai priklausoma nuo 
bendradarbiavimo su atitinkamomis NPI. Sužinojome, kad BPV teisės tarnyba atliko 
rizikų vidaus vertinimą su jį pagrindžiančiais motyvais kiekvienoje bylinėjimosi 
kategorijoje ir jį pateikė apskaitos pareigūnui. Apie pokyčius reguliariai pranešama BPV 
valdybai. 

II dalis. Komisijos neapibrėžtieji įsipareigojimai 

57 Savo 2021 m. gruodžio 31 d. finansinėse ataskaitose Europos Komisija neatskleidė 
jokių su jos užduotimi pagal BPeM reglamentą susijusių neapibrėžtųjų įsipareigojimų. 

58 Komisijai pritarus BPE pertvarkymo schemai59, kurią patvirtino BPV, 2022 m. 
birželio mėn. Bendrajame Teisme buvo nagrinėjamos 26 teismo bylos prieš Komisiją. 
Keturiose papildomose bylose, kuriose Komisija buvo atsakovė, 2022 m. birželio 1 d. 
Bendrasis Teismas priėmė sprendimus, kuriais šios bylos buvo visos atmestos 
(žr. 2 langelį). Todėl dėl šių bylų nebuvo jokio ekonominių išteklių poreikio. 

59 Komisija taip pat yra atsakovė dviejose bylose dėl ex ante įnašų ir į bylą įstojusi 
šalis – kitose bylose dėl ex ante įnašų. Tačiau, kadangi Komisija nedalyvauja sprendimų 
dėl ex ante įnašų priėmimo procese, ji neatskleidė jokių neapibrėžtųjų įsipareigojimų. 

                                                        
58 BPeM reglamento 85 straipsnio 3 dalis. 
59 „Banco Popular Español, S.A.“ (BPE) pertvarkymo schemos patvirtinimas. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
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60 Neradome įrodymų, kurie prieštarautų Komisijos vertinimui dėl tebevykstančio 
bylinėjimosi, susijusio su Komisijos užduotimi pagal BPeM. 

III dalis. Tarybos neapibrėžtieji įsipareigojimai 

61 Taryba patvirtino, kad 2021 m. gruodžio 31 d. su jos užduočių pagal BPeM 
reglamentą atlikimu susijusių neapibrėžtųjų įsipareigojimų nebuvo. 

62 Iki 2022 m. birželio mėn. Taryba nedalyvavo jokiuose pertvarkymo sprendimuose. 
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Išvados ir rekomendacijos 
63 Kalbant apie bylas, susijusias su pertvarkymo ir nepertvarkymo sprendimais ES 
lygmeniu, BPV ir Komisija įvertino ekonominių išteklių poreikio riziką kaip mažą ir todėl 
neatskleidė jokių neapibrėžtųjų įsipareigojimų (žr. 18, 20, 25, 26 ir 57 dalis). 

64 Savo 2021 m. finansinėse ataskaitose BPV atskleidė 5,5 milijono eurų dydžio 
neapibrėžtuosius įsipareigojimus, susijusius su galimomis išmokomis iš BPF, 
susijusiomis su nagrinėjamomis bylomis, kurios BPV iškeltos dėl 2021 m. priimtų 
sprendimų dėl ex ante įnašų. BPV taip pat atskleidė 2,55 milijono eurų neapibrėžtąjį 
įsipareigojimą, susijusį su priešingos šalies teisinio atstovavimo teisinėmis išlaidomis. 
Tai yra susiję su daugeliu tebenagrinėjamų bylų, susijusių su sprendimais dėl 2016–
2021 m. ex ante įnašų (žr. 31 dalį ir 4 diagramą). BPV analizėje nebuvo pakankamai 
atsižvelgta į procesų sudėtingumo ir trukmės skirtumus, kurie turi įtakos 
susikaupusioms teisinėms išlaidoms (žr. 49 dalį). 

65 Toms 2021 m. byloms, dėl kurių ekonominių išteklių iš BPF poreikio riziką BPV 
įvertino kaip galimą, ji taikė metodą, skirtą pirminio sprendimo dėl ex ante įnašų sumos 
ir galimo perskaičiavimo skirtumo įverčiui apskaičiuoti. Tai geriau atspindi faktinę šių 
bylų finansinę riziką. Tačiau taikant šį metodą atsižvelgta tik į tas bylas, kurias BPV 
galėjo patikimai kiekybiškai įvertinti. Tų bylų, kurių rizika buvo įvertinta kaip galima, 
tačiau BPV negalėjo kiekybiškai įvertinti galimos finansinės rizikos, atžvilgiu BPV 
neatskleidė neaiškumų pobūdžio ir priežasties (žr. 38 dalį). 

66 BPV netaikė naujo metodo byloms iki 2021 m., nes ji įvertino ekonominių išteklių 
poreikio riziką kaip mažą. BPV laikėsi nuomonės, kad įmanoma, jog visos kitos bylos, 
susijusios su jos ex ante įnašų sprendimais dėl 2018, 2019 ir 2020 m. įnašų ciklų, bus 
panaikintos dėl procedūrinių priežasčių dėl nepakankamo motyvavimo, nes jos 
nevisiškai atitinka Teisingumo Teismo nustatytus motyvavimo standartus. BPV 
vertinimu, toks panaikinimas neturėtų įtakos ex ante įnašų sumos apskaičiavimui, bet 
galėtų turėti pasekmių pareigai atlyginti teisines išlaidas (žr. 44 dalį). 

67 Panašiai kaip ir ankstesnių finansinių metų finansinėse ataskaitose, BPV 
neatskleidė neapibrėžtųjų įsipareigojimų, susijusių su nacionalinėmis bylomis dėl 
ex ante įnašų. Tai dera su Teisingumo Teismo priimtu prejudiciniu sprendimu, kuriame 
nurodyta, kad nacionaliniai teismai nėra kompetentingi peržiūrėti BPV sprendimus dėl 
ex ante įnašų į BPF (žr. 52 dalį). 
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68 Remdamiesi atliktomis procedūromis ir gautais įrodymais, nepastebėjome nieko, 
kas leistų manyti, jog neapibrėžtieji įsipareigojimai, atsirandantys vykdant BPV, 
Komisijos ir Tarybos pertvarkymo užduotis, yra reikšmingai iškraipyti, remiantis 
informacija, turima uždarant 2021 m. finansines ataskaitas. Tačiau pažymime, kad visi 
vertinimai dėl teismo procesų su pertvarkymo ir nepertvarkymo sprendimais 
susijusiose bylose prieš BPV ir Komisiją baigties yra itin sudėtingi dėl to, kad 
pertvarkymo teisinė sistema yra palyginti nauja ir ja sukuriama sudėtinga, specifinė ir 
beprecedentė teisinė situacija (žr. 18 dalį). Taip pat pažymime, kad teismo procesai dėl 
ex ante įnašų į BPF yra susiję su konkrečiais BPV skaičiavimų aspektais, o ekonominių 
išteklių poreikio rizikos negalima visiškai atmesti (žr. 36 ir 37 dalis). 

69 Siekiant užtikrinti, kad finansinėse ataskaitose būtų pateiktas tikras ir teisingas 
vaizdas, apskaitos pareigūnas turi gauti visą svarbią informaciją. Rengiant 2021 m. BPV 
finansines ataskaitas, BPV apskaitos pareigūnui buvo pateiktas BPV Teisės tarnybos 
parengtas rizikos vertinimas pagal kiekvieną tebevykstančio bylinėjimosi kategoriją ir 
išsami naujo metodo neapibrėžtiesiems įsipareigojimams apskaičiuoti analizė. Rizikos 
vertinime buvo pateikti ir kai kurie jį pagrindžiantys motyvai (žr. 56 dalį). Tačiau 
apskaitos pareigūnas negavo rašytinių FROB pareiškimų dėl nacionalinių procesų, 
susijusių su „Banco Popular Español“ pertvarkymu (žr. 24 dalį). Tai buvo padaryta 
patvirtinus galutines finansines ataskaitas. Atsižvelgdama į mūsų 2020 m. 
rekomendaciją Nr. 2, BPV savo privataus išorės auditoriaus vardu iš atitinkamų 
nacionalinių pertvarkymo institucijų gavo rašytinius pareiškimus dėl nacionalinių 
procesų, susijusių su ex ante įnašais (žr. 53 dalį). 

1 rekomendacija. Tiesioginis prašymas pateikti rašytinius 
pareiškimus, susijusius su nacionaliniais procesais 

Prieš baigdama rengti savo metines finansines ataskaitas, BPV turėtų tiesiogiai 
nacionalinių pertvarkymo institucijų paprašyti pateikti rašytinius pareiškimus, kuriuose 
būtų įvertinta ekonominių išteklių poreikio dėl nacionalinių procesų, susijusių su 
pertvarkymu arba ex ante įnašais į BPF, tikimybė. 

Terminas: teikiant BPV 2022 m. finansines ataskaitas 
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2 rekomendacija. Tolesnis galimo teisinių išlaidų 
kompensavimo apskaičiavimo metodo tobulinimas 

Kiekybiškai įvertindama neapibrėžtuosius įsipareigojimus, susijusius su priešingos šalies 
teisinio atstovavimo teisinių išlaidų apmokėjimu, BPV turėtų patobulinti savo 
atitinkamų bylų analizę, atsižvelgdama į jų sudėtingumą, įskaitant galimą proceso 
trukmę. 

Terminas: teikiant BPV 2022 m. finansines ataskaitas 

3 rekomendacija. Galimų kompensacijų iš Bendro pertvarkymo 
fondo atskleidimas 

Bylų dėl ex ante įnašų atvejais, kai BPV vertina ekonominių išteklių poreikį kaip galimą, 
bet negali patikimai kiekybiškai įvertinti neapibrėžtojo įsipareigojimo, BPV savo 
finansinėse ataskaitose turėtų atskleisti neapibrėžtumo pobūdį ir jo priežastis. 

Terminas: teikiant BPV 2022 m. finansines ataskaitas 

Šią ataskaitą priėmė Audito Rūmų nario Mihailo Kozlovo vadovaujama IV kolegija 
2022 m. lapkričio 8 d. Liuksemburge vykusiame posėdyje. 

Audito Rūmų vardu 

Tony Murphy 
Pirmininkas 
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PRIEDAI 

I priedas. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas ir esamos 
teisių gynimo priemonės, taikomos dėl ES institucijų, įstaigų, 
organų ir agentūrų sprendimų 
ESTT (žr. 7 diagramą) sudaro du teismai: Teisingumo Teismas ir Bendrasis Teismas. 
Teisingumo Teisme generaliniai advokatai teikia savo išvadas bylose, kad padėtų 
Teisingumo Teismui jas svarstyti. Bendrasis Teismas buvo įsteigtas siekiant palengvinti 
Teisingumo Teismui tenkančią naštą ir jame daugiausia nagrinėjamos fizinių asmenų ir 
įmonių iškeltos bylos dėl ES teisės aktų ir reglamentuojamojo pobūdžio aktų, kurie yra 
su jais tiesiogiai susiję, taip pat ieškiniai, kuriais prašoma atlyginti nuostolius, kuriuos 
sukėlė ES institucijos, įstaigos, organai arba agentūros. Bendrojo Teismo sprendimus 
per du mėnesius galima apskųsti Teisingumo Teismui, tačiau tokie skundai gali būti 
susiję tik su teisės klausimais. 

7 diagrama. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sudėtis 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys ginčyti ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų 
sprendimus, gali pasinaudoti įvairiomis teisminėmis teisių gynimo priemonėmis 
(žr. 8 diagramą). Viena iš teisių gynimo priemonių rūšių yra ieškinys dėl teisiškai 

Teisingumo Teismas (TT) Bendrasis Teismas (BT)
AUKŠTESNĖS INSTANCIJOS TEISMAS

X 11 X 27 X 54
Generaliniai 

advokatai (GA)
Po vieną teisėją iš kiekvienos 

ES valstybės narės
Po du teisėjus iš kiekvienos 

ES valstybės narės

sumažina TT krūvį

padeda TT pateikdami 
savo nešališką nuomonę 

jo svarstymų metu
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privalomo sprendimo, kuris yra skirtas asmeniui arba kuris yra tiesiogiai ir konkrečiai su 
juo susijęs, panaikinimo. Kad panaikintų ES arba vieno iš jos organų priimtą sprendimą, 
pareiškėjai turi pateikti ieškinius per du mėnesius nuo atitinkamo sprendimo 
paskelbimo dienos60. 

8 diagrama. Galimos teisminės teisių gynimo priemonės dėl ES 
institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų sprendimų 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis SESV ir teismų praktika. 

Kitos rūšies teisių gynimo priemonė yra ieškinys dėl nuostolių atlyginimo, remiantis 
tuo, kad ES turi juos kompensuoti pagal deliktinę atsakomybę. Tokie reikalavimai61 gali 
būti pateikti tik per penkerių metų terminą. Kad ieškinys dėl nuostolių atlyginimo būtų 
patenkintas, pareiškėjai turi įrodyti, kad institucija veiksmais, kuriais siekė suteikti 
teises asmenims, pakankamai reikšmingai pažeidė teisinės valstybės principą, kad 
pareiškėjas iš tikrųjų patyrė nuostolių ir kad yra tiesioginis priežastinis ryšys tarp 
neteisėto veiksmo ir nuostolių. 

                                                        
60 SESV 263 straipsnyje numatytas terminas yra du mėnesiai nuo priemonės paskelbimo arba 

nuo pranešimo apie ją ieškovui dienos arba, jei tai nebuvo padaryta, nuo tos dienos, kai 
ieškovas apie ją sužinojo. 

61 SESV 268 straipsnis, BPeM reglamento 87 straipsnio 5 dalis ir Teisingumo Teismo statuto 
46 straipsnis. 

IEŠKINIAI DĖL PANAIKINIMO 
(sprendimo)

SESV 263 straipsnis

IEŠKINIAI DĖL ŽALOS 
ATLYGINIMO 

(deliktinė atsakomybė)

SESV 268, 340 straipsniai

2 mėnesiai 5 metai

Teisiškai privalomas aktas Neteisėti veiksmai

Tiesioginė ir konkreti sąsaja Tikra ir aiški žala

Nauda pareiškėjui Tiesioginis priežastinis ryšys

TEISINIS PAGRINDAS

TERMINAS
(pareiškimui)

SĄLYGOS
(supaprastintos)

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:LT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-08/tra-doc-lt-div-c-0000-2016-201606984-05_00.pdf
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Kiekviena teismo procedūra prasideda nuo to, kad pareiškėjas pateikia ieškinį, kuriame 
išdėsto ieškinio pagrindus ir argumentus, taip pat reikalavimus. Per du mėnesius62 
atsakovas privalo raštu pateikti atsiliepimą į ieškinį. 

Paprastai pareiškėjas gali pateikti atsakymą į atsiliepimą į ieškinį, o atsakovas 
atsakydamas gali pateikti tripliką. Bylos šalys, kurios gali įrodyti suinteresuotumą bylos 
baigtimi, gali įstoti į teismo procesą pateikdamos įstojimo į bylą pareiškimą, kuriuo 
paremiamos vienos šalies išvados. Be to, ES teismai gali nuspręsti pateikti šalims 
konkrečius klausimus, į kuriuos jos privalo atsakyti. Baigiantis rašytinei proceso daliai, 
ES teismai gali nuspręsti surengti viešą žodinį bylos nagrinėjimą ESTT. Tuomet teisėjai 
pasitaria ir paskelbia savo sprendimą viešame teismo posėdyje (žr. 9 diagramą). 
Bendrojo Teismo sprendimus galima apskųsti Teisingumo Teismui per du mėnesius ir 
dešimt dienų po to, kai šalims pranešama apie sprendimą63. Jeigu jie neapskundžiami, 
praėjus šiam laikotarpiui jie tampa galutiniai. 

9 diagrama. Tipinis bylų nagrinėjimo ESTT procesas 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

  

                                                        
62 Išimtinėmis aplinkybėmis šis terminas gali būti pratęstas atsakovui pateikus pagrįstą 

prašymą, remiantis Bendrojo Teismo procedūros reglamento 81 straipsniu (OL L 105, 
2015 4 23, p. 1). Taip atsitiko daugeliu atvejų, susijusių su BPE pertvarkymu. 

63 Teisingumo Teismo statuto 56 straipsnis. 

RAŠYTINĖ PROCEDŪRA VIEŠAS NAGRINĖJIMAS

Pareiškimas Gynyba Susirašinėjimas Žodinis nagrinėjimas Sprendimas

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/tra-doc-lt-div-t-0000-2018-201810296-05_00.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-08/tra-doc-lt-div-c-0000-2016-201606984-05_00.pdf
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II priedas. Pertvarkymo procesas ir sprendimas 
10 diagrama. Bendras pertvarkymo mechanizmas (žlungančių bankų 
pertvarkymas) 

 
Šaltiniai: Audito Rūmai ir atitinkamas teisinis pagrindas (2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 806/2014). 

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO GRANDINĖ PSO

Bankas paskelbtas žlungančiu
arba galinčiu žlugti (FOLTF)

Ar yra prieinamų alternatyvių 
privačiojo sektoriaus priemonių, 

kuriomis galima laiku pasinaudoti?

TAIP NE

Ar pertvarkymas būtinas
atsižvelgiant į viešąjį interesą?

Pertvarkymas 
nereikalingas

TAIP NE

Veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti ginant viešąjį 
interesą:

ypatingos svarbos funkcijų tęstinumas, finansinio stabilumo 
apsauga, viešųjų lėšų apsauga, indėlininkų apsauga, klientų 

lėšų ir turto apsauga

Patvirtinama 
pertvarkymo 

schema

Bankas 
likviduojamas 

iškeliant 
įprastinę 

bankroto bylą

ECB / BPV vykdomasis 
posėdis

BPV vykdomasis posėdis
bendradarbiaujant su ECB

BPV vykdomasis posėdis

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
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11 diagrama. Sprendimo dėl pertvarkymo priėmimo procesas, dėl kurio 
kyla dabartiniai ginčai 

 
* ECB į šio audito apimtį nepatenka. 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis teisiniu pagrindu. 

  

Pareiškėjai

Teisiniai veiksmai

Vertinimas dėl žlugimo 
arba galėjimo žlugti

Pertvarkymo schema

Patvirtinimo sprendimas

Įgyvendinimo sprendimas

BANKŲ SĄJUNGA
Teisinė sistema

Europos Parlamentas

Europos Sąjungos Taryba

Europos Sąjungos Taryba

Europos Komisija

Europos Centrinis Bankas*

Bendra pertvarkymo valdyba

Bendra pertvarkymo valdyba

Nacionalinė pertvarkymo institucija
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III priedas. Ex ante įnašų apskaičiavimo ir surinkimo procesas 
Ex ante įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą surinkimo procesas 

Nuo 2016 m. BPV yra atsakinga už įnašų į BPF apskaičiavimą64 glaudžiai 
bendradarbiaujant su NPI. Bankui tenkantis įnašas apskaičiuojamas remiantis fiksuoto 
dydžio įnašu mažiems (nerizikingiems) bankams ir proporcingu (kai taikytina, įvertintu 
pagal riziką)įnašu – didesniems arba rizikingiems bankams65 (žr. 12 diagramą). 

12 diagrama. Ex ante įnašų apskaičiavimo metodas 

 
Šaltinis: BPV. 

Apskaičiavimui reikalingą informaciją BPV pateikia nacionalinės pertvarkymo 
institucijos, kurios duomenis surenka iš bankų. Tada BPV apie savo sprendimą praneša 
kiekvienai NPI. Ji išsiunčia joms savo sprendimą, nurodydama motyvus, standartinę 
formą, kurioje atskirai pateikiama informacija apie kiekvieną jos kompetencijai 
priklausantį banką (įskaitant mokėtiną ex ante įnašų sumą), išsamią informaciją apie 
skaičiavimus ir banko įvesties duomenis (vadinamasis suderintas priedas). Remdamosi 
BPV pateiktais skaičiavimais, NPI renka įnašus ir perveda surinktas sumas į BPF66, kurį 
valdo BPV (žr. 13 diagramą). Vykstant šiam apskaičiavimo ir pranešimo procesui turi 
būti laikomasi kelių formalių procedūrinių reikalavimų. 

                                                        
64 Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/81 4 straipsnis. 
65 Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/63 4 straipsnio 1 dalis. 
66 2014 m. gegužės 14 d. Tarybos susitarimas dėl įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą 

pervedimo ir sujungimo. 

METINIS
TIKSLINIS LYGIS
Tikslinio lygio 
paskirstymas tarp įstaigų 

NERIZIKINGOS

MAŽOS ĮSTAIGOS 

RIZIKINGOS

DIDELĖS ĮSTAIGOS 

VIENKARTINĖS 
SUMOS

VERTINIMAS

ĮSTAIGOS BAZĖ / 
DYDIS

SU ĮSTAIGA 
SUSIJUSI RIZIKA

VISŲ BPF ĮSTAIGŲ
BENDRA BAZĖ / DYDIS IR RIZIKA

ĮSTAIGOS BAZĖS / DYDŽIO APSKAIČIAVIMAS: 

Visi 
įsipareigojimai

Nuosavos 
lėšos

Apdraustieji 
indėliai

Koregavimas 
dėl išvestinių 

finansinių 
priemonių

Įsipareigojima
i grupės viduje

Konkretūs 
įstaigos 

atskaitymai

RIZIKOS 
KOEFICIENTAS

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0081&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=EN
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8457-2014-INIT/lt/pdf
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13 diagrama. Ex ante įnašų surinkimo procesas taikant teisės gynimo 
priemones 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis teisiniu pagrindu. 

 

Administracinis 
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Europos Sąjungos 
Teisingumo Teisme

Įnašo 
mokėjimas

Įnašo 
pervedimas

PRANEŠA 
bankui 
(sąskaita 
faktūra)

SIUNČIA
atitinkamus 

duomenis

SIUNČIA
surinktus 

duomenis

PRANEŠA 
apie įnašų 
sumas

SPRENDŽIA
dėl ex ante
įnašų

APSKAIČIUOJA 
ex ante įnašus

Bankas

NPI

BPV



 44 

 

IV priedas. Atsižvelgimas į praėjusių metų rekomendacijas 

Paskelbimo metai Rekomendacija Įgyvendinimo 
padėtis 

Išsami informacija 

2021 

BPV turėtų įvertinti ir sukurti metodą, pagal 
kurį būtų apskaičiuojamas numatomas 
įnašų sumų, nurodytų pradiniame 
sprendime dėl ex ante įnašų ir, kai taikytina, 
galimame peržiūrėtame sprendime, 
skirtumas. 

Užbaigta 

BPV sukūrė metodą, skirtą apskaičiuoti sumoms, kurias 
ji būtų įpareigota išmokėti įnašus mokančioms 
įstaigoms ginčijamose bylose, kai ji mano, kad 
pareiškėjui palanki bylos baigtis yra galima; 2021 m. 
sąskaitose tik gautų sumų ir galimų peržiūrėtų 
sprendimų sumų skirtumas pripažįstamas kaip su tomis 
bylomis susijęs neapibrėžtasis įsipareigojimas. 

2021 

BPV turėtų iš naujo nustatyti šių bylų 
stebėsenos procesą prašydama nacionalinių 
pertvarkymo institucijų kasmet pateikti 
rašytinį patikinimą dėl pateiktos 
informacijos ir įvertinti bylų dėl ex ante 
įnašų sėkmingos baigties tikimybę. 

Užbaigta 

Kalbant apie 2021 m. finansines ataskaitas, 2022 m. 
sausio mėn. BPV paprašė nacionalinių pertvarkymo 
institucijų jos išorės auditoriui (kartu su kopija BPV) 
pateikti šių tebenagrinėjamų administracinių skundų ir 
nacionalinių teismų bylų, susijusių su ex ante įnašais, 
tikėtinos baigties vertinimą ir įsipareigojimo, kuris gali 
atsirasti dėl tų skundų, įvertį. 
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Santrumpos 
Akronimas ar santrumpa Paaiškinimas 

Audito Rūmai Europos Audito Rūmai 

BPE „Banco Popular Español S.A.“ 

BPeM bendras pertvarkymo mechanizmas 

BPeM reglamentas 

2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos 
kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių 
pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, 
kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir 
Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (OL L 225, 2014 7 30, 
p. 1) 

BPF Bendras pertvarkymo fondas 

BPV Bendra pertvarkymo valdyba 

ECB Europos Centrinis Bankas 

ESTT Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 

FROB „Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria“ 
(Ispanijos nacionalinė pertvarkymo institucija) 

IPS Institucinės užtikrinimo sistemos 

NPI nacionalinė pertvarkymo institucija 

SESV Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo 
 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1093&from=EN


 46 

 

Terminų žodynėlis 
Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas: aukščiausios kokybės kapitalas, kurį turi turėti 
finansų įstaigos ir kuriuo galima neribotai ir nedelsiant padengti riziką ar nuostolius, kai 
tik jie atsiranda. 

Grynasis pastovaus finansavimo rodiklis: likvidumo standartas, pagal kurį 
reikalaujama, kad finansų įstaigos turėtų pakankamai pastovaus finansavimo savo 
ilgalaikio turto trukmei padengti. 

Minimalus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas: reikalavimas, kad 
finansų įstaigos turėtų pakankamai priemonių, kad galėtų padengti nuostolius ir pačios 
rekapitalizuotis, jeigu jos patiria finansinių sunkumų ir yra pertvarkomos. 

Pertvarkymas: tinkamas žlungančios arba galinčios žlugti finansų įstaigos likvidavimas 
siekiant užtikrinti jos esminių funkcijų tęstinumą, išlaikyti finansinį stabilumą ir 
apsaugoti viešąsias lėšas kuo labiau sumažinant viešosios paramos poreikį. 

Pertvarkymo planavimas: finansų įstaigos ypatumų ir pertvarkymo strategijos 
aprašymas, kuriame nurodoma, kaip ji šalins bet kokias pertvarkymo kliūtis ir kaip ji 
atitinka minimalius nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimus. 

Pertvarkymo schema: sprendimas, kuriame aprašytos priemonės, kurios turi būti 
taikomos likviduojant žlungančią finansų įstaigą. 

Suderintas priedas: Bendros pertvarkymo valdybos sprendimo dėl finansų įstaigų 
metinių įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą priedas, kuriuo finansų įstaigos gali naudotis 
savo įnašų apskaičiavimui patikrinti. 
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Bendros pertvarkymo valdybos 
atsakymas 
BPV atsakymas į pastabas 4 lentelėje 

BPV norėtų pabrėžti, kad nesant suderintų duomenų, Valdyba, vadovaudamasi 
Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/63 20 straipsnio 1 dalimi, netaikė grynojo 
pastovaus finansavimo rodiklio rizikos rodiklio pagal finansavimo šaltinių stabilumo ir 
įvairovės ramstį. 

BPV atsižvelgs į 1, 2 ir 3 rekomendacijas. 
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Komisijos atsakymas 
„Komisija atsižvelgė į Europos Audito Rūmų ataskaitą.“ 
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Tarybos atsakymas 
Taryba susipažino su Europos Audito Rūmų ataskaita. 
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Audito grupė 
Vadovaudamiesi Reglamento (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomas Bendras 
pertvarkymo mechanizmas (BPeM), 92 straipsnio 4 dalimi, Audito Rūmai kasmet teikia 
ataskaitą dėl neapibrėžtųjų įsipareigojimų, atsirandančių dėl Bendros pertvarkymo 
valdybos, Komisijos ir Tarybos užduočių pagal šį reglamentą vykdymo. 

Šią ataskaitą parengė IV audito kolegija „Rinkų reguliavimas ir konkurencinga 
ekonomika“, kuriai vadovavo Audito Rūmų narys Mihails Kozlovs. Auditui vadovavo 
Audito Rūmų narys Rimantas Šadžius, jam padėjo kabineto vadovas 
Mindaugas Pakštys, kabineto atašė Matthias Blaas, direktorė Ioanna Metaxopoulou, 
pagrindinis vadybininkas Michal Machowski, užduoties vadovas Leonidas Tsonakas, 
auditoriai Carlos Soler Ruiz, Nadiya Sultan ir Ioannis Sterpis, teisės konsultantai 
Andreea-Maria Feipel-Cosciug ir Klotildi Kantza, grafikos dizainerė Giuliana Lucchese. 
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