
EN

SL

2021
Poročilo
(v skladu s členom 92(4) Uredbe (EU) št. 806/2014)

o morebitnih pogojnih obveznostih, nastalih zaradi 
opravljanja nalog Enotnega odbora za reševanje, Sveta ali 
Komisije na podlagi te uredbe, za proračunsko leto 2021



EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUKSEMBURG

Tel.: +352 4398-1
Vprašanja: eca.europa.eu/sl/Pages/ContactForm.aspx
Spletišče: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors 

Veliko dodatnih informacij o Evropski uniji je na voljo na internetu. Dostop je mogoč na strežniku Europa  
(http://europa.eu).

Luxembourg: Urad za publikacije Evropske unije, 2022

PDF ISBN 978-92-847-8622-0 doi:10.2865/659 QJ-07-22-668-SL-N

http://eca.europa.eu/sl/Pages/ContactForm.aspx
http://eca.europa.eu


 2 

 

O tem poročilu: 

Enotni mehanizem za reševanje je sistem EU za upravljanje reševanja propadajočih 
bank v euroobmočju, pri čemer ima Enotni odbor za reševanje skupaj s Komisijo in 
Svetom osrednjo vlogo. Enotni odbor za reševanje nadzoruje enotni sklad za 
reševanje, ki se lahko uporabi pri reševanju bank. Evropsko računsko sodišče mora 
letno poročati o morebitnih nastalih pogojnih obveznostih. 

Enotni sklad za reševanje se doslej še ni uporabil, vendar je v teku znatno, vedno 
večje število sodnih postopkov v zvezi s prvo odločitvijo o reševanju in drugimi 
odločitvami ter predhodnimi prispevki v enotni sklad za reševanje. Za proračunsko 
leto 2021 Komisija in Svet nista poročala o nobenih pogojnih obveznostih. Na podlagi 
priporočila Evropskega računskega sodišča iz poročila iz prejšnjega leta je Enotni 
odbor za reševanje razvil metodo za izračun pogojnih obveznosti v zvezi s pravnim 
izpodbijanjem predhodnih prispevkov in poročal o znatno nižjem znesku v primerjavi 
z zneskom, razkritim v zaključnem računu za leto 2020. Enotni odbor za reševanje ni 
poročal o nobenih pogojnih obveznostih v zvezi z odločitvijo o reševanju. Evropsko 
računsko sodišče ni našlo nobenih dokazov, ki bi vsebinsko nasprotovali tej oceni, 
vendar ugotavlja, da so bili nekateri sodni postopki v zvezi s predhodnim prispevkom 
v enotni sklad za reševanje, ciljno usmerjenimi posebnimi vidiki izračunov Enotnega 
odbora za reševanje in tveganjem odtoka gospodarskih virov v nekaterih primerih 
ocenjeni kot možni. 
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Povzetek 
I Evropsko računsko sodišče mora enkrat letno poročati o morebitnih pogojnih 
obveznostih Enotnega odbora za reševanje (v nadaljnjem besedilu: Enotni odbor), 
Komisije ali Sveta, nastalih zaradi opravljanja njihovih nalog reševanja. Evropsko 
računsko sodišče je ocenilo, ali so Enotni odbor, Komisija in Svet razkrili svoja finančna 
tveganja z ustreznimi pogojnimi obveznostmi in rezervacijami. Ob zaključitvi njihovih 
zaključnih računov za leto 2021 junija 2022 so pred sodišči EU in nacionalnimi sodišči 
proti Enotnemu odboru in Komisiji (ne pa tudi proti Svetu) potekali sodni postopki, ki 
so zadevali njune naloge reševanja. 

II Junija 2022 je na ravni EU potekalo 95 zadev, povezanih z reševanjem banke Banco 
Popular Español S.A., ki je potekalo leta 2017. Splošno sodišče je sprva določilo šest 
pilotnih zadev, ki jih je treba obravnavati prednostno. Te zadeve, pa tudi ena s tem 
povezana pritožba, so bile kasneje zavrnjene. Poleg tega na nacionalni ravni še vedno 
poteka 919 upravnih in sodnih zadev v zvezi z reševanjem banke Banco Popular 
Español S.A. Na Splošnem sodišču sta potekala tudi dva postopka za razglasitev 
ničnosti odločitev Enotnega odbora o nereševanju. 

III Enotni odbor ni razkril pogojnih obveznosti, povezanih s temi 95 zadevami, saj 
meni, da je tveganje, povezano z njimi, majhno. Za s tem povezane zadeve na 
nacionalni ravni je razkril naravo pogojnih obveznosti, povezanih s temi sodnimi spori, 
vendar ne more količinsko opredeliti možnih finančnih posledic. 

IV Enotni odbor zbira predhodne prispevke bank v enotnem skladu za reševanje, ki 
se lahko uporabi za podporo reševanju bank. Junija 2021 je bilo proti odločitvam o 
predhodnih prispevkih na ravni EU nerešenih 63 zadev. Enotni odbor je na podlagi 
sodbe Sodišča iz julija 2022 in priporočila Evropskega računskega sodišča iz njegovega 
poročila za leto 2020 razvil novo metodo izračuna, da bi se bolje razkrilo dejansko 
finančno tveganje, povezano s temi postopki. Posledično je razkril pogojne obveznosti 
v višini 5,5 milijona EUR v zvezi z morebitnimi povračili iz enotnega sklada za reševanje. 
Poleg tega je Enotni odbor razkril pogojne obveznosti v višini 2,55 milijona EUR, 
povezane z morebitnim povračilom pravnih stroškov. Razkril ni nobenih pogojnih 
obveznosti v zvezi s sodnimi postopki zoper odločitve o predhodnih prispevkih, ki še 
potekajo na nacionalni ravni, saj je štel tveganje za majhno. 
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V Tudi v zvezi z reševanjem banke Banco Popular Español S.A. samo proti Komisiji ter 
proti njej in Enotnemu odboru skupaj potekajo sodni postopki pred sodišči EU. 
Komisija ni razkrila nobenih pogojnih obveznosti, saj je s tem povezano verjetnost 
odtoka gospodarskih virov ocenila kot majhno. Evropsko računsko sodišče ugotavlja, 
da je Splošno sodišče 1. junija 2022 zavrnilo vse nerešene pilotne zadeve. Svet ni bil 
stranka v nobenem postopku pravnega izpodbijanja v zvezi s svojimi nalogami 
reševanja, zato ni razkril nobenih pogojnih obveznosti. 

VI Na podlagi izvedenih postopkov, pridobljenih dokazov in informacij, ki so bile na 
voljo ob zaključitvi zaključnih računov za leto 2021, Evropsko računsko sodišče ni 
opazilo ničesar, zaradi česar bi lahko menilo, da so bile pogojne obveznosti, ki izhajajo 
iz opravljanja nalog reševanja Enotnega odbora, Komisije in Sveta, pomembno 
napačno navedene. 

VII Priporočilo je, naj Enotni odbor: 

o neposredno od nacionalnih organov za reševanje zahteva pisne predstavitve 
nacionalnih postopkov, 

o izpopolni metodo za količinsko opredelitev pogojnih obveznosti, povezanih s 
poravnavami pravnih stroškov, 

o izboljša razkritja pogojnih obveznosti za tiste zadeve, v katerih je tveganje izplačila 
iz enotnega sklada za reševanje ocenjeno kot možno, vendar finančne 
izpostavljenosti ni mogoče zanesljivo oceniti. 
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Uvod 
01 Enotni mehanizem za reševanje (EMR) je bil vzpostavljen z Uredbo (EU) 
št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (uredba o EMR) ter je drugi steber 
bančne unije EU. Njegov namen je upravljati reševanje bank, ki propadajo ali bodo 
verjetno propadle, tako da sta učinek na realno gospodarstvo in uporaba javnih 
sredstev čim manjša. Enotni odbor za reševanje je ključni akter v tem mehanizmu ter 
organ za reševanje vseh pomembnih bank1 in manj pomembnih čezmejnih bančnih 
skupin, ki imajo sedež v euroobmočju2. 1. januarja 2015 je postal neodvisen organ, od 
1. januarja 2016 pa ima vsa pooblastila za reševanje. 

02 V proces, katerega rezultat je odločitev o začetku reševanja banke, so vključeni 
Evropska centralna banka (ECB), Enotni odbor, Evropska komisija in včasih Svet EU 
(Svet)3. Pod nekaterimi pogoji se lahko za podporo pri reševanju uporabi enotni sklad 
za reševanje (glej odstavek 12). Enotni odbor in enotni sklad za reševanje v celoti 
financira bančni sektor. 

03 V skladu s členom 92(4) uredbe o EMR mora Evropsko računsko sodišče pripraviti 
poročilo o morebitnih pogojnih obveznostih (Enotnega odbora, Sveta, Komisije ali 
drugih), nastalih zaradi opravljanja nalog Enotnega odbora, Sveta in Komisije na 
podlagi te uredbe. 

  

                                                      
1 Izraz „banka” se v tem poročilu uporablja za subjekte, kot so opredeljeni v členu 2 uredbe o 

EMR. 
2 Seznam bank, katerih organ za reševanje je Enotni odbor. 
3 Člen 18 uredbe o EMR. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=SL
https://srb.europa.eu/en/content/banks-under-srbs-remit.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=SL
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Obseg revizije in revizijski pristop 

Obseg revizije 

04 V tem revizijskem poročilu je bilo ocenjeno, ali so Enotni odbor, Komisija in Svet 
ustrezno razkrili finančna tveganja, ki izhajajo iz njihovih nalog na podlagi uredbe o 
EMR4, zlasti pogojne obveznosti in rezervacije. Evropsko računsko sodišče je v skladu s 
finančno uredbo ocenilo vse trditve v zadevnih razkritjih v rezervacijah in pogojnih 
obveznostih za proračunsko leto 2021. 

05  Računovodja mora poleg pogojnih obveznosti, ki so nastale v letu 2021, 
upoštevati tudi vse morebitne relevantne informacije, pridobljene do datuma priprave 
zaključnega računa5. Zato so morda potrebni popravki ali dodatna razkritja, da so 
zaključni računi resničen in pošten prikaz, pri čemer se lahko vključijo informacije, 
pridobljene do zaključitve računov junija 2022. Končne zaključne račune na dan 
31. decembra 2021 so predstavili: 

o Enotni odbor 15. junija 2022, 

o Komisija 17. junija 2022 in 

o Svet 7. junija 2022. 

06 Evropsko računsko sodišče je tudi revidiralo zaključne račune Enotnega odbora6, 
Komisije in Sveta7 za proračunsko leto 2021. Rezultati teh revizij so predstavljeni v 
drugih poročilih. 

07 Pogojne obveznosti je treba razkriti v zaključnem računu, kakor je določeno v 
računovodskem pravilu EU št. 10, ki temelji na mednarodnem računovodskem 
standardu za javni sektor št. 19 o rezervacijah, pogojnih sredstvih in pogojnih 
obveznostih (glej okvir 1). Pogojne obveznosti in rezervacije v bistvu odražajo finančno 
tveganje, ki mu je subjekt izpostavljen. 

                                                      
4 Člen 92(4) uredbe o EMR. 
5 Člen 98(4) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/715. 
6 Letno poročilo o agencijah EU za proračunsko leto 2021 (27.10.2022). 
7 Letno poročilo za leto 2021 (13.10.2022). 

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

Opredelitev pogojne obveznosti 

Pogojna obveznost je: 

o možna obveznost, ki izhaja iz preteklih dogodkov in katere obstoj se potrdi le, 
če se pojavi ali ne pojavi eden ali več negotovih prihodnjih dogodkov, ki niso v 
celoti pod nadzorom Evropske unije, 

o ali sedanja obveznost, ki izhaja iz preteklih dogodkov, vendar se ne pripozna, 
ker ni verjetno, da bo za poravnavo obveznosti potreben odtok gospodarskih 
virov, ki omogočajo gospodarske koristi ali storitveno zmožnost, ali ker zneska 
obveznosti ni mogoče izmeriti dovolj zanesljivo. 

08 Za odločitev, ali je treba pogojno obveznost razkriti ali rezervacijo pripoznati, je 
treba oceniti verjetnost odtoka gospodarskih virov (običajno gotovine). Če je prihodnji 
odtok dejavnikov: 

o verjeten, je treba pripoznati rezervacijo, 

o možen, je treba razkriti pogojno obveznost, 

o malo verjeten, razkritje ni potrebno. 

09 Enotni odbor, Komisija in Svet so to verjetnost natančneje opredelili v svojih 
računovodskih politikah. V skladu s tržno prakso sta Enotni odbor in Svet pojem „malo 
verjetno” opredelila kot manj kot 10-odstotno verjetnost, pojem „možno” pa kot 10–
50-odstotno verjetnost (glej sliko 1). Komisija pa je pojem „malo verjetno” opredelila 
kot manj kot 20-odstotno verjetnost, pojem „možno” pa kot 20–50-odstotno 
verjetnost. 

Slika 1 – Pragovi verjetnosti za pogojne obveznosti in rezervacije 

 
Vir: računovodske prakse Enotnega odbora, Komisije in Sveta 

Enotni odbor 
za reševanje

Evropska 
komisija Svet EU

< 10 % < 10 %
< 20 %

> 50 % > 50 % > 50 %

MALO VERJETNO
MOŽNO
VERJETNO

≥ 10 % do ≤ 50 % ≥ 20 % do ≤ 50 % ≥ 10 % do ≤ 50 %
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Revizijski pristop 

10 Proti Enotnemu odboru in Komisiji so bili na dan objave zaključnega računa v teku 
sodni postopki v zvezi z njunimi nalogami na podlagi uredbe o EMR (glej tabelo 1). 
Proti Svetu ni potekal noben sodni postopek. Za proračunsko leto 2021 je Enotni odbor 
razkril pogojne obveznosti v višini 5,5 milijona EUR (leta 2020: 5 561,1 milijona EUR) za 
tekoče sodne postopke, za katere je ocenil tveganje odtoka gospodarskih virov zaradi 
ponovnega izračuna prispevkov. Velika razlika v primerjavi s prejšnjim letom je 
posledica nove sodne prakse in nove metode, ki jo je uporabil Enotni odbor (glej 
odstavek 33). Enotni odbor je razkril tudi 2,55 milijona EUR (2020: nič) za stroške 
pravnega zastopanja nasprotne stranke v tistih zadevah, v katerih je bila verjetnost 
uspeha za to stranko ocenjena kot možna. Vse razkrite pogojne obveznosti so 
povezane s predhodnimi prispevki v enotni sklad za reševanje. Tako kot v prejšnjih letih 
Komisija ni razkrila nobenih pogojnih obveznosti. Evropsko računsko sodišče je za svojo 
revizijo izbralo vzorec 46 odprtih postopkov pred sodišči EU in pregledalo zadevne 
sodne spise. 

Tabela 1 – Sodni postopki, ki potekajo proti Enotnemu odboru in Komisiji 
v zvezi z njunimi nalogami na podlagi uredbe o EMR, na dan 
15. junija 2022 

Predmet zadev Pred sodišči EU Pred nacionalnimi sodišči 
ali v upravnih postopkih 

Odločitev o reševanju v zvezi z 
banko Banco Popular Español S.A. 
(banka BPE) 95 919 

Odločitev o nereševanju dveh bank 
ABLV in banke PNB Banka 2 ni relevantno 

Odločitev na podlagi načela 
„noben upnik ne sme biti na 
slabšem” v zvezi z banko BPE 6 ni relevantno 

Predhodni prispevki 63 711 

Upravni prispevki 0 ni relevantno 

SKUPAJ 166 1 630 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Enotnega odbora za reševanje in Komisije na dan 
podpisa zaključnih računov; izključene so zadeve, v katerih se zahteva le dostop do dokumentov, zadeve 
v zvezi z varstvom podatkov ali človeškimi viri, ki niso relevantne za naloge Enotnega odbora za 
reševanje na podlagi uredbe o EMR. 
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11 Poleg vzorca sodnih zadev so revizijski dokazi Evropskega računskega sodišča 
vključevali informacije, zbrane med razgovori, dokumentacijo Enotnega odbora, 
Komisije in Sveta ter predstavitvene listine zunanjih odvetnikov. Evropsko računsko 
sodišče je ocenilo novo metodo, ki jo je Enotni odbor razvil za ocenjevanje pogojnih 
obveznosti, povezanih z zadevami glede predhodnih prispevkov, in notranji sistem, ki 
ga je vzpostavil za spremljanje postopkov na nacionalni ravni. Analiziralo je tudi dokaze 
nacionalnih organov za reševanje in javno dostopne podatke. Poleg tega je pregledalo 
dokumentacijo zasebnega zunanjega revizorja Enotnega odbora, odgovornega za 
preverjanje zaključnega računa tega odbora8. 

  

                                                      
8 Člen 104(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/715. 

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

Prvi del: Pogojne obveznosti Enotnega odbora 

12 Zaključni račun Enotnega odbora je sestavljen iz dveh delov (glej sliko 2). Prvi del 
zajema njegove vsakodnevne dejavnosti. Financira se z letnimi upravnimi prispevki 
vseh bank. Ti prispevki se uporabijo za upravljanje in dejavnosti Enotnega odbora. 
Drugi del je enotni sklad za reševanje, ki ga upravlja Enotni odbor. Sklad financirajo 
banke z letnimi predhodnimi prispevki, dokler ni dosežena njegova ciljna raven (glej 
okvir 3). Poleg tega lahko Enotni odbor v določenih okoliščinah izjemoma pobira tudi 
naknadne prispevke9. Po potrebi se lahko finančna sredstva sklada uporabijo za 
podporo reševanju s posebnimi instrumenti, če so izpolnjeni nekateri pogoji10. 

Slika 2 – Proračun Enotnega odbora 

 
*Ob upoštevanju nekaterih omejitev. 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi Uredbe (EU) št. 806/2014 

Pogojne obveznosti, ki se nanašajo na sodne postopke po odločitvah o 
reševanju in nereševanju 

13 Dne 7. junija 2017 je bilo izvedeno prvo reševanje na ravni EU, in sicer banke BPE. 
Enotni odbor je sprejel shemo za reševanje za banko BPE, ki jo je Komisija podprla. Od 
takrat se je Enotni odbor za več bank odločil, ali se bodo reševale ali pa se bo zanje 
začel insolvenčni postopek (glej tabelo 2). V Prilogi I je kratek povzetek delovnih 

                                                      
9 Glej člen 71 uredbe o EMR. 

10 Glej člen 76 uredbe o EMR. 

FINANCIRANJE

ODHODKI

DEJAVNOSTI ENOTNI SKLAD 
ZA REŠEVANJE

upravni prispevki

uslužbenci, prostori, 
dejavnosti Enotnega 
odbora za reševanje

financiranje 
reševanja*

predhodni 
prispevki

Del I Del II

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=SL
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ureditev na Sodišču Evropske unije (Sodišče EU) ter razpoložljivih pravnih sredstev 
zoper odločitve institucij, organov, uradov in agencij EU. V Prilogi II je prikazan 
postopek odločanja, ki vodi do reševanja banke ali nacionalnega insolvenčnega 
postopka. 

Tabela 2 – Odločitve, ki jih je sprejel Enotni odbor 

Datum Banka Odločitev Razlog 

7. junij 2017 Banco Popular 
Español S.A. Reševanje Pomanjkanje likvidnosti 

in javni interes 

23. junij 2017 

Banca 
Popolare di 
Vicenza S.p.A. 

Nacionalni 
insolvenčni 
postopek 

Pomanjkanje kapitala, 
vendar brez javnega 
interesa 

Veneto Banca 
S.p.A. 

Nacionalni 
insolvenčni 
postopek 

Pomanjkanje kapitala, 
vendar brez javnega 
interesa 

24. februar 2018 ABLV Bank, AS 
Nacionalni 
insolvenčni 
postopek 

Zadeve v zvezi s 
preprečevanjem pranja 
denarja, vendar brez 
javnega interesa 

15. avgust 2019 AS PNB Banka 
Nacionalni 
insolvenčni 
postopek 

Pomanjkanje kapitala, 
vendar brez javnega 
interesa 

1. marec 2022 

Sberbank 
Europe AG 

Nacionalni 
insolvenčni 
postopek 

Pomanjkanje likvidnosti, 
vendar brez javnega 
interesa 

Sberbank d.d. Reševanje Pomanjkanje likvidnosti 
in javni interes 

Sberbank 
banka d.d 

Reševanje Pomanjkanje likvidnosti 
in javni interes 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Enotnega odbora za reševanje in Evropske centralne 
banke 

Tožbe zoper odločitev o reševanju banke Banco Popular Español 

14 Junija 2017 je ECB ocenila banko BPE kot institucijo, ki propada ali bo verjetno 
propadla. Enotni odbor je zaključil, da ni upravičeno pričakovati, da bi bilo mogoče 
propad banke BPE preprečiti s kakršnimi koli alternativnimi ukrepi zasebnega sektorja, 
in da je njeno reševanje v javnem interesu. Na podlagi tega so bili izvedeni odpis in 
konverzija kapitalskih instrumentov ter prodaja banke za 1 EUR. 
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15 Glede na število in kompleksnost zadev v zvezi z reševanjem banke BPE in 
podobnih tožbenih razlogov je Splošno sodišče določilo šest pilotnih zadev, ki naj se 
prednostno obravnavajo11, medtem ko so bile vse druge zadeve prekinjene do rešitve 
pilotnih zadev. Splošno sodišče je 24. oktobra 2019 prvo od pilotnih zadev zavrnilo kot 
nedopustno12. Tožeče stranke so vložile pritožbo na Sodišču, ki je s sodbo z dne 
4. marca 2021 potrdilo sodbo Splošnega sodišča13. 

16 Splošno sodišče je 1. junija 2022 razsodilo o preostalih petih pilotnih zadevah, 
povezanih s shemo za reševanje banke BPE. V vseh petih zadevah so tožeče stranke 
predlagale razglasitev ničnosti odločitve o reševanju, v eni14 od njih pa je tožeča 
stranka zahtevala tudi odškodnino. Splošno sodišče je te tožbe zavrnilo (glej okvir 2). 

Okvir 2 

Splošno sodišče je zavrnilo vse pilotne zadeve banke Banco Popular 

Splošno sodišče je 1. junija 2022 zavrnilo vse tožbene razloge tožečih strank in 
Enotni odbor je v vseh zadevah tožbo dobil. 

Splošno sodišče je potrdilo zakonitost sklepa Enotnega odbora o reševanju banke 
Banco Popular Español in sklepa Komisije o potrditvi te sheme za reševanje. 
Odškodninska tožba je bila zavrnjena, tožečim strankam pa je bilo naloženo plačilo 
pravnih stroškov Enotnega odbora in Komisije. 

Splošno sodišče je ugotovilo, da odločitev Enotnega odbora o shemi za reševanje 
ni pripravljalni akt, temveč akt, ki ima pravno zavezujoče učinke in ga je mogoče 
izpodbijati pred sodišči EU. 

Splošno sodišče je pojasnilo, da je mogoče vložiti tožbo zoper shemo za reševanje, 
ki jo je sprejel Enotni odbor, ne da bi bila vložena tudi tožba zoper sklep Komisije o 
potrditvi te sheme. 

Splošno sodišče je menilo, da je njegov pregled omejen, saj shema za reševanje 
temelji na zelo zapletenih ekonomskih in tehničnih ocenah. 

                                                      
11 Letno poročilo Enotnega odbora za leto 2020, oddelek 5.4.1. 

12 Zadeva T-557/17. 

13 Zadeva C-947/19 P. 

14 Zadeva 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?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-557%252F17&for=&jge=&dates=&language=sl&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=2327927
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=sl&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=2328307
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-523%252F17&for=&jge=&dates=&language=sl&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=2329001
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Kar zadeva trditev, da vrednotenje15, ki ga je opravil neodvisni ocenjevalec, ni bilo 
„pošteno, preudarno in realno”, je Splošno sodišče menilo, da so glede na časovne 
omejitve in razpoložljive informacije z morebitnim časovnim vrednotenjem 
neločljivo povezane nekatere negotovosti in približki. Glede na nujnost razmer je 
Komisija upravičeno menila, da se lahko Enotni odbor pri sprejemanju sheme za 
reševanje opre na to vrednotenje. 

Kar zadeva odškodninske tožbe proti Enotnemu odboru in Komisiji je Splošno 
sodišče menilo, da tožeče stranke niso dokazale, da sta Enotni odbor ali Komisija 
ravnala nezakonito. Niso dokazale, da sta Enotni odbor ali Komisija razkrila zaupne 
informacije, in zatorej nista kršila svoje obveznosti varovanja poslovne skrivnosti. 

17 Zoper odločitve Splošnega sodišča se je mogoče pritožiti na Sodišče, kar je 
omejeno na pravna vprašanja, in sicer v dveh mesecih in desetih dneh od uradnega 
obvestila o odločitvi. Zoper sodbe Splošnega sodišča o štirih pilotnih zadevah je bilo 
vloženih pet pritožb16. 

18 Enotni odbor za svoj končni zaključni račun za leto 2021 ni razkril nobenih 
pogojnih obveznosti, ki bi bile posledica nerešenih zadev v zvezi z reševanjem banke 
BPE. Izid teh sodnih postopkov je zaradi zapletenosti veljavnega pravnega okvira, 
novosti izpostavljenih vprašanj in pomanjkanja ustrezne sodne prakse sicer težko 
napovedati, vendar Evropsko računsko sodišče ni našlo dokazov, ki bi nasprotovali 
odločitvi Enotnega odbora, da ne razkrije nobenih pogojnih obveznosti za svoje 
zaključne račune za leto 2021. 

Tožba zoper odločitev o neizvedbi naknadne dokončne ocene banke Banco Popular 
Español 

19 Zoper Enotni odbor so bile vložene tri ničnostne tožbe zaradi neobstoja 
dokončnega naknadnega vrednotenja, ki jih je Splošno sodišče vse zavrnilo kot 
nedopustne17. Sodišče je v sodbah z dne 21. decembra 2021, v katerih je odločalo o 
pritožbi zoper dva od teh sklepov18, ugotovilo, da je Splošno sodišče pravilno zaključilo, 
da naknadna ocena nikakor ne bi vplivala na pravni položaj pritožnika v okoliščinah 
obravnavanih zadev. Ugotovilo je tudi, da instrument prodaje poslovanja ni eden od 

                                                      
15 Člen 20(10) Uredbe (ES) št. 806/2014. 

16 Zadeva C-448/22 P, zadeva C-535/22 P, zadeva C-539/22 P, zadeva C-541/22 P in zadeva C-
551/22 P. 

17 Zadeve T-2/19, T-599/18 in T-512/19. 
18 Zadevi C-874/19 P in C-934/19 P. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=SL
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=sl&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=2823124
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-01%252F01&for=&jge=&dates=&language=sl&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&id=C%3B535%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0535%2FP&lg=&cid=1265130
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-01%252F01&for=&jge=&dates=&language=sl&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&id=C%3B539%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0539%2FP&lg=&cid=1265602
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-01%252F01&for=&jge=&dates=&language=sl&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&id=C%3B541%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0541%2FP&lg=&cid=1265926
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C&num=C-551%252F22&for=&jge=&dates=&language=sl&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&id=C%3B551%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0551%2FP&lg=&cid=199604
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C&num=C-551%252F22&for=&jge=&dates=&language=sl&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&id=C%3B551%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0551%2FP&lg=&cid=199604
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=219287&part=1&doclang=EN&text=&dir=&occ=first&cid=2826010
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=219002&part=1&doclang=FR&text=&dir=&occ=first&cid=2826235
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=260268&part=1&doclang=FR&text=&dir=&occ=first&cid=2826446
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223151&pageIndex=0&doclang=SL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225052&pageIndex=0&doclang=SL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138


 16 

 

položajev iz člena 20(12) uredbe o EMR, v katerem se lahko nadomestilo izplača po 
naknadnem dokončnem vrednotenju. 

20 Enotni odbor za svoj končni zaključni račun za leto 2021 ni razkril nobenih 
pogojnih obveznosti v zvezi z zadevami, povezanimi z naknadno dokončno oceno. 
Glede na sodbi Sodišča z dne 21. decembra 2021 in sodbo Splošnega sodišča z dne 
1. junija 2022 (glej okvir 2) Evropsko računsko sodišče ni našlo dokazov, ki bi 
nasprotovali odločitvi Enotnega odbora, da v zvezi s tem ne razkrije nobenih pogojnih 
obveznosti. 

Tožbe zoper nacionalni izvedbeni sklep o reševanju banke Banco Popular Español 

21 V skladu z uredbo o EMR mora Enotni odbor po odločitvi o reševanju v nekaterih 
okoliščinah nacionalnim organom za reševanje morda povrniti odškodnino, katere 
plačilo je tem organom odredilo nacionalno sodišče19. Zato je pomembno, da je Enotni 
odbor seznanjen z odškodninskimi tožbami, ki proti nacionalnim organom za reševanje 
potekajo v sodelujočih državah članicah. 

22 Španski nacionalni organ za reševanje Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria (FROB) je potem, ko je Komisija podprla shemo za reševanje banke BPE, 
junija 2017 izdal izvedbeni sklep20, proti kateremu je bilo nato vloženih več upravnih 
pritožb, odškodninskih zahtevkov iz naslova odgovornosti in sodnih postopkov. 
Izvedbeni sklep temelji na nacionalni zakonodaji in je zato predmet nacionalnega 
sodnega nadzora. FROB mora Enotnemu odboru vsak mesec predložiti poročilo o 
izvajanju sheme za reševanje ter o morebitnih pritožbah in zahtevkih, povezanih s 
tem21. 

23 Na podlagi poročila organa FROB iz junija 2022 je ta prejel 118 upravnih pritožb 
zoper omenjeni izvedbeni sklep in jih vse zavrnil ali razglasil za nedopustne. Prejel je 
tudi 1 073 zahtevkov za začetek upravnih postopkov glede nepogodbene odgovornosti 
države po španski nacionalni zakonodaji, od katerih jih je FROB zavrnil 414. Tožeče 
stranke so zoper FROB vložile 260 sodnih postopkov, vendar jih je upravni oddelek 
španskega višjega sodišča prekinil. 

                                                      
19 Člen 87(4) uredbe o EMR. 
20 Sklep upravnega odbora organa FROB z dne 7. junija 2017 v zvezi z banko Banco Popular 

Español S.A. 
21 Člen 28(1)(b)(iii) uredbe o EMR. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=SL
https://www.frob.es/en/Resoluciones-del-FROB/Paginas/Resoluciones.aspx?k=2017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=SL


 17 

 

24 Evropsko računsko sodišče opaža, da so nacionalni postopki precej odvisni od 
veljavnosti sheme za reševanje in odločitve Komisije o podpori. Ugotovilo je, da je 
FROB Enotnemu odboru redno zagotavljal informacije o nacionalnih postopkih. V 
primeru uspešnega izida za pritožnike v 260 sodnih postopkih, ki potekajo pred 
nacionalnimi sodišči, katerega posledica bi bila, da bi moral FROB poplačati škodo, bi 
moral Enotni odbor v celoti ali deloma vrniti ustrezne zneske22. Enotni odbor pred 
dokončanjem zaključnega računa za leto 2021 od FROB ni zahteval predstavitvene 
listine, v kateri bi bila ocenjena verjetnost odtoka dejavnikov. Po pozivu Evropskega 
računskega sodišča je Enotni odbor zahteval predstavitveno listino in jo tudi dobil. 
Razkril je naravo pogojnih obveznosti, povezanih s tem sodnim sporom, vendar meni, 
da ne more količinsko opredeliti finančnih posledic. Evropsko računsko sodišče ni našlo 
dokazov, ki bi nasprotovali odločitvi Enotnega odbora, da v zvezi s tem ne razkrije 
nobenih pogojnih obveznosti. 

Tožbe zoper odločitve o nereševanju 

25 Maja 2018 sta bili pri Splošnem sodišču vloženi dve zadevi zoper odločitev 
Enotnega odbora, da ne bo sprejel ukrepov za reševanje v zvezi z banko ABLV Bank AS 
in njeno hčerinsko družbo ABLV Bank Luxembourg. Enotni odbor za namene 
zaključnega računa za leto 2021 vztraja pri svojem stališču, da v zvezi s temi zadevami 
ni tveganja odtoka gospodarskih virov23, zato ni razkril nobenih pogojnih obveznosti24. 
Splošno sodišče je do 6. julija 2022 zavrnilo obe zadevi, vendar je v skladu s prejšnjo 
sodno prakso zaključilo25, da je odločitev o nesprejetju instrumentov za reševanje 
kreditne institucije izpodbojni akt. Splošno sodišče je menilo, da glede na diskrecijsko 
pravico Enotnega odbora ta ni storil očitne napake pri presoji, ko je ugotovil, da tožeča 
stranka propada ali bo verjetno propadla. Poleg tega je ugotovilo, da se je Enotni 
odbor smel opreti na oceno ECB o „propadanju ali verjetnem propadu”, da bi preveril, 
ali ni razumno pričakovati, da bi se z drugimi alternativnimi ukrepi lahko preprečil 
propad institucije v razumnem roku. Družbi ABLV Bank AS je bilo naloženo plačilo 
pravnih stroškov postopka Enotnega odbora. 

                                                      
22 Člen 87(4) uredbe o EMR. 
23 Končni zaključni račun Enotnega odbora za proračunsko leto 2021, str. 41. 
24 Končni zaključni račun Enotnega odbora za proračunsko leto 2021, str. 41. 
25 Sklep Splošnega sodišča z dne 14. maja 2020 v zadevi T-282/18 Ernests Bernis in drugi proti 

Enotnemu odboru za reševanje in sodba z dne 6. julija 2022 v zadevi T-280/18 ABLV Bank 
AS proti Enotnemu odboru za reševanje 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=SL
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=T&num=T-282%252F18&for=&jge=&dates=&language=sl&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=fr&lg=&page=1&cid=157213
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=sl&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=2850020
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26 Poleg tega je Enotni odbor leta 2019 sklenil, da reševanje banke AS PNB Banka ni 
bilo potrebno v javnem interesu, potem ko je ECB ocenila, da banka propada ali bo 
verjetno propadla. Odločitev, da se ne sprejme shema za reševanje, so banka in 
nekateri njeni delničarji izpodbijali pred Splošnim sodiščem. Splošno sodišče je 
maja 2022 odločilo, da prekine postopek do pravnomočne odločbe v povezanih 
zadevah26. Enotni odbor še naprej ocenjuje odtok gospodarskih virov kot malo verjeten 
in zato v zaključnem računu za leto 2021 ni razkril nobenih pogojnih obveznosti27. 
Evropsko računsko sodišče ni našlo dokazov, ki bi nasprotovali tej oceni Enotnega 
odbora. 

27  EU in ZDA so po ruski vojaški agresiji proti Ukrajini uvedle sankcije za nekatere 
ruske banke. Za banko Sberbank d.d. na Hrvaškem in banko Sberbank banka d.d. v 
Sloveniji se je zaradi poslabšanja njunega likvidnostnega položaja štelo, da propadata 
ali bosta verjetno propadli28. Enotni odbor se je nato odločil, da sprejme sheme za 
reševanje v zvezi s tema dvema bankama. Enotni odbor se je v okviru svoje sheme za 
reševanje odločil prenesti vse delnice, ki jih je izdala banka Sberbank d.d., v banko 
Hrvatska Poštanska Banka d.d in tiste, ki jih je izdala Sberbank banka d.d., v 
Novo ljubljansko banko d.d; odločil se je tudi, da ne bo sprejel sheme za reševanje v 
zvezi z banko Sberbank Europe AG. Do podpisa končnega zaključnega računa Enotnega 
odbora za leto 2021 zoper to odločitev ni bil sprožen noben sodni postopek, zato 
Enotni odbor ni razkril nobenih pogojnih obveznosti ali rezervacij.29 Vendar sta po 
zaključnem računu banki Sberbank Europe in Sberbank of Russia vložili več tožb proti 
Enotnemu odboru, Komisiji in Svetu.30 Te zadeve bodo zato obravnavane šele za 
zaključne račune za leto 2022. 

Pogojne obveznosti, ki se nanašajo na načelo „noben upnik ne sme biti 
na slabšem” 

28 Za zaščito temeljnih lastninskih pravic je v uredbi o enotnem mehanizmu za 
reševanje določeno, da v primeru reševanja noben upnik ne sme biti na slabšem, kot bi 
bil v običajnih insolvenčnih postopkih. Na podlagi načela „noben upnik ne sme biti na 
slabšem” je treba vsem upnikom, ki bi bili v običajnih insolvenčnih postopkih 

                                                      
26 T-275/19 PNB Banka proti ECB, T-301/19 PNB Banka proti ECB in T-330/19 PNB Banka proti 

ECB. 
27 Končni zaključni račun Enotnega odbora za proračunsko leto 2021, str. 41. 
28 Ocena ECB o propadanju ali verjetnem propadu, 28. februar 2022. 
29 Končni zaključni račun Enotnega odbora za reševanje – proračunsko leto 2021, str. 47. 
30 Zadeve T-450/22, T-523/22, T-524/22, T-525/22, T-526/22, T-527/22, T-571/22 in T-572/22. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190815%7Eb8e2038aa9.sl.html
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=sl&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=2855788https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-275%252F18&for=&jge=&dates=&language=sl&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=2850020
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=sl&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=2856028
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.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ssm.pr220228%7E3121b6aec1.en.html
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=sl&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=2880727
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022TN0523&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022TN0524&from=SL
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obravnavani bolje, plačati nadomestilo iz enotnega sklada za reševanje. Za oceno 
obravnave upnikov in delničarjev je treba opraviti vrednotenje razlik pri obravnavi. V 
letu 2021 ni bilo sprememb v zvezi s šestimi nerešenimi zadevami v zvezi z načelom 
„noben upnik ne sme biti na slabšem”. Glej poročilo Evropskega računskega sodišča za 
leto 2020. 

Pogojne obveznosti, ki se nanašajo na prispevke bank v enotni sklad za 
reševanje 

29 Banke bančne unije so pravno zavezane prispevati v enotni sklad za reševanje 
(glej okvir 3 in Prilogo III) na podlagi svojega individualnega profila tveganja, 
izračunanega z metodo, določeno v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2015/63 in ciljne 
ravni, kot jo izračuna Enotni odbor. 

Okvir 3 

Enotni sklad za reševanje 

Ciljna raven enotnega sklada za reševanje je vsaj 1 % skupnega zneska kritih vlog v 
bančni uniji do konca leta 2023. Ob upoštevanju trenutne letne rasti kritih vlog bi 
to znašalo približno 80 milijard EUR. Letni prispevki, ki so bili leta 2022 sporočeni 
2 896 bankam, so znašali 13,67 milijarde EUR. Če se prištejejo še predhodni 
prispevki iz cikla za leto 2022, bodo razpoložljiva finančna sredstva sklada znašala 
približno 66 milijard EUR. 

 
Opomba: Razlika se prilagodi vsako leto do leta 2023. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=60060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=SL&_sm_au_=iVVcsTbVfK2QQqj5VkFHNKt0jRsMJ
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27. januarja in 8. februarja 2021 so države članice evropskega mehanizma za 
stabilnost podpisale sporazum o spremembi Pogodbe o ustanovitvi evropskega 
mehanizma za stabilnost. Spremembe vključujejo varovalni mehanizem za enotni 
sklad za reševanje, s katerim bi se v skladu z osnutkom resolucije sveta 
guvernerjev zagotovila kreditna linija do nominalne zgornje meje v višini 
68 milijard EUR31. Spremenjena pogodba bo začela veljati, ko jo bodo ratificirali 
parlamenti vseh 19 članic evropskega mehanizma za stabilnost32. 

Vir: Enotni odbor za reševanje, evropski mehanizem za stabilnost 

Pogojne obveznosti, ki izhajajo iz zadev v zvezi s predhodnimi prispevki na ravni EU 

30 Ob podpisu končnega zaključnega računa Enotnega odbora za leto 2021 je 
potekalo 63 postopkov, povezanih s predhodnimi prispevki, (2020: 44 postopkov) proti 
Enotnemu odboru pred Splošnim sodiščem (62) in Sodiščem (1). Vložene ni bilo 
nobene tožbe zoper odločitve Enotnega odbora o predhodnih prispevkih za leto 2022. 
Po podpisu zaključnih računov je bilo vloženih 24 tožb zoper predhodne prispevke za 
leto 202233 (glej sliko 3). Te zadeve bodo zato obravnavane šele za zaključne račune za 
leto 2022. 

Slika 3 – Razčlenitev zadev v zvezi s predhodnimi prispevki, ki so 
potekale pred sodišči EU septembra 2022 

 
Vir: Enotni odbor za reševanje 

                                                      
31 Evropski mehanizem za stabilnost. 

32 Sporazum o spremembi Pogodbe o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost. 

33 Zadeva T-347/21, vložena 21. junija 2021, je bila prva zadeva, vložena zoper odločitev 
Enotnega odbora o predhodnih prispevkih za leto 2020. 

Odločitev o predhodnem prispevku

2016

1

skupno število zadev 
v teku na sodiščih EU

od tega pritožbenih zadev
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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/sl/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2019035&DocLanguage=sl
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=sl&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=2889393
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31 Enotni odbor je v svojem zaključnem računu za leto 2021 razkril pogojne 
obveznosti v zvezi s predhodnimi prispevki v višini 5,5 milijona EUR (2020: 
5 561 milijonov EUR) v zvezi z osmimi (2020: 41) obravnavanimi zadevami na Splošnem 
sodišču34 (glej sliko 4), saj je ocenil tveganje odtoka gospodarskih virov v teh zadevah 
kot možno. Razkril je tudi 2,55 milijona EUR v zvezi z 51 zadevami, ki ustrezajo pravnim 
stroškom tožeče stranke, ki bi jih moral Enotni odbor plačati, če bi Sodišče EU tako 
odločilo. 

Slika 4 – Spreminjanje zneska pogojnih obveznosti, povezanih s 
predhodnimi prispevki v enotni sklad za reševanje, v zaključnem računu 
Enotnega odbora 

 
Vir: zaključni račun Enotnega odbora za reševanje, 2021: 5 509 446,47 EUR pogojnih obveznosti v zvezi s 
sodnimi zadevami, povezanimi s predhodnimi prispevki, na ravni EU in 2 550 000,00 EUR za pravne 
stroške v zadevah, ki še potekajo 

32 Znatno spremembo sporočenega zneska pogojnih obveznosti je mogoče pripisati 
predvsem dvema dejavnikoma. Prvi je ta, da je Sodišče razveljavilo odločitev Enotnega 
odbora o predhodnih prispevkih za leto 2017, in posledična pojasnitev veljavnosti 
pravnega okvira o predhodnih prispevkih (glej odstavek 42 in okvir 5). S tem se je 

                                                      
34 Končni zaključni račun Enotnega odbora za reševanje – proračunsko leto 2021, str. 39 in 40. 
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https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts


 22 

 

znatno zmanjšalo finančno tveganje izplačila iz enotnega sklada za reševanje. Namesto 
tega je Enotni odbor razkril pogojne obveznosti za pravne stroške, povezane s 
postopkovnimi pomanjkljivostmi. Drugi dejavnik je nova metoda Enotnega odbora, ki 
temelji na prejšnjem priporočilu Evropskega računskega sodišča35, naj se ocenijo 
pogojne obveznosti (glej odstavek 35) za zadeve, v katerih se verjetnost odtoka 
gospodarskih virov iz enotnega sklada za reševanje šteje za možno in jo je mogoče 
zanesljivo količinsko opredeliti. 

33 Enotni odbor je v zaključnem računu za leto 2020 poročal o skupni vrednosti 
predhodnih prispevkov kot o pogojnih obveznostih v spornih zadevah zaradi 
negotovosti glede pristopa Sodišča v zvezi z veljavnostjo pravnega okvira po sodbi 
Splošnega sodišča leta 202036. Enotni odbor je v zaključnem računu za leto 2021 z 
uporabo nove metode razkril ocenjeno razliko med prejetimi zneski in morebitnim 
ponovnim izračunom zneska predhodnih prispevkov za leto 2021 v tistih sodnih 
zadevah, v katerih je bilo tveganje odtoka gospodarskih virov ocenjeno kot možno. 

34 Za cikle predhodnih prispevkov za leta 2016, 2017, 2018, 2019 ali 2020 Enotni 
odbor razen pravnih stroškov ni razkril nobenih drugih pogojnih obveznosti, saj je 
tveganje odtoka gospodarskih virov iz enotnega sklada za reševanje ocenil kot majhno. 
Obravnava teh zadev se je ponovno začela po sodbah Sodišča v treh zadevah, 
povezanih s ciklom plačevanja prispevkov za leto 201737. 

Metoda, ki jo je Enotni odbor uporabil za izračun razlike med prvotno odločitvijo o 
predhodnih prispevkih in morebitno revidirano odločitvijo za zadeve, povezane s 
predhodnimi prispevki za leto 2021 

35 Enotni odbor je ob izvajanju priporočila Evropskega računskega sodišča38 razvil 
novo metodo za izračun ocenjene razlike v prispevkih med prvotno odločitvijo o 
predhodnih prispevkih in morebitno revidirano odločitvijo, na katero vplivajo sporni 
kazalniki tveganja in proces prilagoditve tveganju (glej sliko 5 in sliko 6). Vendar je bila 
nova metoda uporabljena le za tiste zadeve v zvezi s predhodnimi prispevki za 
leto 2021, za katere je bilo tveganje ocenjeno kot možno, in sicer odvisno od vrste 
tožbenih razlogov, navedenih v zadevnih tožbah. Za preostale nerešene zadeve, 
povezane z odločitvami o predhodnih prispevkih za obdobje 2016–2021, je Enotni 

                                                      
35 Letno poročilo o pogojnih obveznosti za leto 2020, priporočilo 1, str. 43. 

36 Sodba z dne 15. julija 2021 v zadevah 584/20 P in C-621/20 P, Komisija proti Landesbank 
Baden-Württemberg in Enotni odbor za reševanje proti Landesbank Baden-Württemberg. 

37 Zadeve C-584/20 P, C-621/20 P, C-663/20 P in C-664/20 P. 

38 Letno poročilo o pogojnih obveznosti za leto 2020, priporočilo 1, str. 43. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_SL.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=sl&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=3039331https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20&for=&jge=&dates=&language=sl&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=2849340
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=sl&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=3039917
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=sl&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=3042414
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=sl&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=3042856
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=sl&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=3043178
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=sl&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=3043572
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_SL.pdf
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odbor tveganje ocenil kot majhno. Zato ni uporabil nove metode in ni izračunal 
nobenih pogojnih obveznosti. 

Slika 5 – Izračun predhodnih prispevkov: določitev profila tveganja 
institucij 

 
Vir: Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/63, tabela v uvodni izjavi 136 Sklepa SRB/ES/2021/22 in 
sodne zadeve, povezane s ciklom predhodnih prispevkov za leto 2021 
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Slika 6 – Koraki pri izračunu faktorjev prilagoditve tveganju 

 
Vir: Delegirana uredba (EU) 2015/63 in pravne zadeve, povezane s ciklom predhodnih prispevkov za 
leto 2021 

36 Nekatere tožeče stranke trdijo, da bi jim bilo treba, ker so del institucionalnih 
shem za zaščito vlog, zagotoviti enako zaščito, ne glede na njihovo velikost, poslovno 
dejavnost ali profil tveganja. Poleg tega trdijo, da je regulativni okvir nezakonit, saj 
Enotnemu odboru omogoča, da v nasprotju s splošnimi načeli prava EU določi različne 
kazalnike institucionalne sheme za zaščito vlog in za faktor institucionalne sheme za 
zaščito vlog nesorazmerno uporabi multiplikatorje za prilagoditev tveganju. Zaradi 
novosti in kompleksnosti teh izpostavljenih vprašanj je Enotni odbor ocenil tveganje 
negativnega izida postopkov, ki bi lahko privedel do odtoka gospodarskih virov, in 
izračunal pogojno obveznost za zadevne primere. 

37 Obstajajo tudi zadeve, v katerih tožeče stranke navajajo, da je Enotni odbor kršil 
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/63, kar zadeva upoštevanje skupne tveganosti 
pozicij v izvedenih finančnih instrumentih v okviru kazalnika tveganja „trgovalne 
dejavnosti, zunajbilančne izpostavljenosti, izvedeni finančni instrumenti, kompleksnost 
in rešljivost” ter uporabo multiplikatorja za prilagoditev tveganjem. Enotni odbor je 
ocenil, da je tveganje odtoka gospodarskih virov možno, in zato ni razkril pogojne 
obveznosti. 
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kazalnik na podlagi uteži kazalnikov tveganja in stebrov 
tveganja, kot so opredeljeni v členu 7 delegirane uredbe

Določitev multiplikatorja prilagoditve tveganju v razponu 
med 0,8 in1,5 s prilagoditvijo sestavljenega kazalnika

SRB trdi – in Sodišče je to priznalo –, 
da se pri korakih 2, 4 in 6 opira na 
zaupne podatke drugih bank in bi 
kršil poslovno skrivnost, če bi jih 
dal na voljo.

Koraki prilagoditve tveganju, ki se 
izpodbijajo v zadevah v zvezi s 
predhodnimi prispevki za leto 20211

2
3
4

5
6

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=SL&_sm_au_=iVVcsTbVfK2QQqj5VkFHNKt0jRsMJ
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38 V drugih zadevah se izpodbija razlaga Delegirane uredbe (EU) 2015/63, ki jo je dal 
Enotni odbor, in sicer zato, ker naj pri svojem izračunu ne bi upošteval nekaterih 
kazalnikov tveganja, in sicer „tveganja obveznosti, ki presegajo minimalne zahteve 
glede kapitala, in kvalificirane obveznosti”, „minimalne zahteve za kvalificirane 
obveznosti”, „količnika neto stabilnih virov financiranja” ter podkazalnikov za 
kompleksnost in rešljivost (glej sliko 5 in sliko 4 ter Glosar). Dejansko Enotni odbor teh 
kazalnikov tveganja v svojem izračunu ni upošteval, pri čemer se je skliceval na 
pomanjkanje primerljivih podatkov za vse banke in potrebo po njihovi enaki obravnavi. 
Ni mogel na primer izračunati presežnih minimalnih zahtev glede kapitala in 
kvalificiranih obveznosti, ki so na voljo vsem bankam, saj ne on ne nacionalni organi za 
reševanje še niso določili zavezujočih ciljnih vrednosti glede minimalnih zahtev v zvezi s 
kapitalom in kvalificiranimi obveznostmi za vse banke v okviru pristojnosti, ki jih ima 
vsak od njih. Evropsko računsko sodišče je to vprašanje izpostavilo v prejšnjih 
poročilih.39 Čeprav je Enotni odbor za nekatere od teh zadev ocenil splošno tveganje 
odtoka gospodarskih virov, ni razkril nobenih pogojnih obveznosti za posamezne 
vsebinske tožbene razloge, in sicer zaradi nerazpoložljivosti ustreznih podatkov (glej 
okvir 4). Prav tako v zaključnih računih ni navedel razlogov za to, da ni razkril nobenih s 
tem povezanih pogojnih obveznosti. 

Okvir 4 

Kazalniki tveganja, ki jih izpodbijajo banke in za katere Enotni odbor 
ni izračunal finančne izpostavljenosti 

Standardno poročanje o količniku neto stabilnih virov financiranja se je začelo 
uporabljati kot ena od pomembnih bonitetnih zahtev junija 202140. Z Uredbo (EU) 
2019/876 se uvaja nadzorniška zahteva glede količnika neto stabilnih virov 
financiranja v višini 100 %, ki se uporablja od 28. junija 202141. Pred tem datumom 
ni bil na voljo zavezujoč harmoniziran standard za količnik neto stabilnih virov 
financiranja. Zato se je Enotni odbor odločil, da ga ne bo uporabil za cikel 
predhodnih prispevkov za leto 2021. Kazalnik neto stabilnih virov financiranja bo 
začel uporabljati z začetkom cikla predhodnih prispevkov leta 2023. 

                                                      
39 Posebno poročilo 23/2017, priporočilo 2a in Posebno poročilo 4/2021, odstavek 73. 
40 EBA/ITS/2020/05 Final Draft implementing technical standards on supervisory reporting 

requirements for institutions under Regulation (EU) No 575/2013. 
41 Uvodne izjave 45–48, člen 2(4) in člen 3(2) Uredbe (EU) 2019/876. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/Sl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0876&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/Sl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0876&from=SL
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_23/SR_SRB-BU_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/sl/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/Sl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0876&from=SL
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Za vse zadeve, ki vključujejo razloge v zvezi s kazalnikom tveganja obveznosti, ki 
presegajo minimalne zahteve glede kapitala, in kvalificirane obveznosti, Enotni 
odbor ni mogel izračunati razlike v prispevkih med prvotnimi odločitvami o 
predhodnih prispevkih in morebitno spremenjeno odločitvijo. Za te zadeve v zvezi 
z zadevnimi tožbenimi razlogi zato ni količinsko opredelil nobenih pogojnih 
obveznosti. 

Enotni odbor je navedel, da bi se z uporabo kazalnika tveganja „kapitala in 
kvalificiranih obveznosti, ki presegajo minimalne zahteve glede kapitala in 
kvalificiranih obveznosti” samo za tiste institucije, za katere so bile minimalne 
zahteve glede kapitala in ciljne vrednosti kvalificiranih obveznosti že določene, 
kršilo načelo enake obravnave. 

Podobno za podkazalnika kompleksnost in rešljivost podatki niso na voljo v 
harmonizirani obliki za vse institucije v sodelujočih državah članicah za referenčno 
leto 2019 (cikel predhodnih prispevkov za leto 2021). Zato je Enotni odbor ocenil, 
da teh podkazalnikov ne more uporabiti za predhodni cikel za leto 2021. 

39 Evropsko računsko sodišče ob upoštevanju visoke stopnje negotovosti in 
kompleksnega regulativnega okvira sprejema zaključek, da se je z uporabo nove 
metode za ocenjevanje pogojnih obveznosti glede zadev v zvezi s predhodnimi 
prispevki izboljšala točnost zneska razkritja. 

Razvoj dogodkov pri zadevah, povezanih z odločitvami Enotnega odbora o predhodnih 
prispevkih za leto 2016 

40 Banka NRW Bank je septembra 2019 vložila pritožbo42 na sodbo Splošnega 
sodišča iz junija 2019 v zadevi T-466/1, s katero je bila pritožba zavrnjena kot 
nedopustna. Sodišče je oktobra 2021 razveljavilo sodbo Splošnega sodišča in mu 
zadevo vrnilo, da o njej vsebinsko odloči. Enotni odbor je verjetnost tveganja v zvezi s 
to zadevo ocenil kot majhno in ni razkril nobenih pogojnih obveznosti. Evropsko 
računsko sodišče ni našlo dokazov, ki bi nasprotovali njegovi oceni. 

Razvoj dogodkov pri zadevah, povezanih s spremenjenimi odločitvami Enotnega odbora 
o predhodnih prispevkih za leto 2016 

41 Splošno sodišče je 28. novembra 2019 razglasilo za nične odločitve Enotnega 
odbora o prehodnih prispevkih za leto 2016 za tri banke, in sicer iz postopkovnih 
razlogov43. Ker je izračun ostal veljaven, je Enotni odbor sprejel novo odločitev o 

                                                      
42 Zadeva C-662/19 P. 
43 Zadeva T-365/16, združene zadeve T-377/16, T-645/16 in T-809/16 ter zadeva T-323/16. 

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=sl&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=5538422
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=sl&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=5537772
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=sl&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=5541599
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=sl&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=5541910
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=sl&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=5542204
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=sl&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=5542532
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=sl&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=5542734
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spornih predhodnih prispevkih za leto 2016 po spremenjenem postopkovnem 
pristopu. Maja, junija in avgusta 2020 so omenjene tri banke vložile ničnostne tožbe pri 
Splošnem sodišču zoper novo odločitev Enotnega odbora za reševanje o predhodnih 
prispevkih za leto 2016. Splošno sodišče je ponovno začelo postopek v treh zadevah44 
po tem, ko je Sodišče izreklo sodbe v treh potekajočih zadevah v zvezi s predhodnimi 
prispevki za leto 201745. Enotni odbor je tveganje za te zadeve ocenil kot malo verjetno 
in ni razkril nobenih pogojnih obveznosti. Evropsko računsko sodišče ni našlo dokazov, 
ki bi nasprotovali njegovi oceni. 

Razvoj dogodkov pri zadevah, povezanih z odločitvami o predhodnih prispevkih za 
leto 2017 

42 Veliki senat Sodišča je 15. julija 2021 razveljavil sodbo Splošnega sodišča v eni 
zadevi46. Sodišče je odločitev Enotnega odbora o predhodnih prispevkih razglasilo za 
nično zaradi nezadostne obrazložitve in potrdilo veljavnost izpodbijanih določb 
Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/6347. Po tej sodbi je Enotni odbor 
15. decembra 2021 izdal novo odločitev o predhodnih prispevkih. Banka je 
15. marca 2022 zahtevala, da se ta nova odločitev razglasi za nično48. Enotni odbor je 
vložil tudi pritožbo zoper drugi dve sodbi Splošnega sodišča z dne 23. septembra 2020, 
Sodišče pa je izdalo sodbo 3. marca 202249 (glej okvir 5). 

                                                      
44 Zadeve T-336/20, T-339/20 in T-499/20. 

45 Zadeve C-584/20 P, C-621/20 P, C-663/20 P in C-664/20 P. 
46 Sodba z dne 23. septembra 2020 v zadevi T-411/17, Landesbank Baden-Württemberg proti 

Enotnemu odboru za reševanje. 
47 Zadevi C-584/20 P, Komisija proti Landesbank Baden-Württemberg in C-621/20 P, Enotni 

odbor za reševanje proti Landesbank Baden-Württemberg. 
48 Zadeva T-142/22, Landesbank Baden-Württemberg proti Enotnemu odboru za reševanje. 

49 Zadevi C-663/20 P, Enotni odbor za reševanje proti Hypo Vorarlberg Bank in C-664/20 P, 
Enotni odbor za reševanje proti Portigon AG in Evropski komisiji. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=SL&_sm_au_=iVVcsTbVfK2QQqj5VkFHNKt0jRsMJ
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=sl&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=5543513
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=sl&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=5543731
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=T&num=T-499%252F20&for=&jge=&dates=&language=sl&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=fr&lg=&page=1&cid=341315
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=sl&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=5546199https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=sl&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=3042414
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=sl&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=5547306
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=sl&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=5547653
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=sl&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=5547929
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-411%252F17&for=&jge=&dates=&language=sl&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=2329001
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=sl&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=1244766
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=sl&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=5553624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/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=sl&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=5560922
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=sl&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=5561384
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Okvir 5 

Splošne posledice sodbe Sodišča z dne 13. marca 2022 o odločitvi 
Enotnega odbora o predhodnih prispevkih za leto 2017 

Sodišče je razveljavilo odločitev Enotnega odbora o predhodnih prispevkih iz 
leta 2017 v zvezi z dvema bankama50, pri čemer je izhajalo iz svojega stališča v 
predhodni sodbi z dne 15. julija 2021. Natančneje je pojasnilo naslednje: 

(1) Odločitev Enotnega odbora o predhodnih prispevkih za leto 2017 in njena 
priloga sta bili ustrezno overjeni. 

(2) Odločitev Enotnega odbora o predhodnih prispevkih za leto 2017 ni bila 
zadostno obrazložena, vendar je treba obveznost, ki jo ima Enotni odbor v 
zvezi z obrazložitvijo, pretehtati glede na njegovo obveznost varstva zaupnih 
podatkov drugih bank. Kar zadeva obseg obveznosti Enotnega odbora, da 
navede razloge, Sodišče opozarja na zadevno sodbo in odločbe Sodišča51.  

Sodišče je ohranilo učinke odločitve Enotnega odbora o predhodnih prispevkih za 
leto 2017, ki je bila razglašena za nično, v zvezi z obema bankama za največ šest 
mesecev do začetka veljavnosti novega sklepa Enotnega odbora v zvezi s ciklom 
predhodnih prispevkov za leto 2017. 

Razvoj dogodkov pri zadevah, povezanih s predhodnimi prispevki za obdobje 2018–
2020 

43 V eni od zadev, povezanih s cikli prispevkov za leto 2018, ki so bile vložene pred 
Splošnim sodiščem (T-758/18, ABLV Bank AS proti Enotnemu odboru za reševanje), je 
Enotni odbor štel tveganje razglasitve ničnosti za majhno in ni razkril pogojnih 
obveznosti. To je skladno s sodbo Splošnega sodišča, v kateri je to januarja 2021 tožbo 
zavrnilo, na kar se je banka marca 2021 pritožila52. Sodišče je septembra 2020 pritožbo 
zavrnilo. 

44 Vendar je Enotni odbor menil, da je mogoče, da bi se vse druge zadeve, povezane 
z njegovimi odločitvami o predhodnih prispevkih, ki se nanašajo na cikle prispevkov za 
leta 2018, 2019 in 2020, razglasile za nične iz postopkovnih razlogov zaradi nezadostnih 

                                                      
50 Zadevi T-414/17, Hypo Vorarlberg Bank proti Enotnemu odboru za reševanje in T-420/17, 

Portigon AG proti SRB in Komisiji. 
51 Zadeve C-584/20 P, C-621/20 P, odstavek 137,C-663/20 P, odstavek 102 in C-664/20 P, 

odstavek 105. 

52 Zadeva C-202/21 P, ABLV Bank proti Enotnemu odboru za reševanje. 

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=sl&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=5571825
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=sl&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=5564503
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=sl&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=5564857
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=sl&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=344436
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=sl&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=344784
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=sl&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=345168
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=sl&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=5572389


 29 

 

obrazložitev, saj slednje niso bile v celoti skladne s standardi za obrazložitev, ki jih je 
Sodišče določilo v treh pritožbenih zadevah (glej odstavek 42). Za te zadeve bi po 
mnenju Enotnega odbora, četudi bi bile odločitve o predhodnih prispevkih zaradi 
sodbe ponovno sprejete, to kljub morebitnim obstoječim vsebinskim razlogom ne 
vplivalo na izračun predhodnih prispevkov, saj bi se z novimi odločitvami samo 
popravila obrazložitev. Po tem scenariju bi to še vedno lahko imelo posledice za 
izračun predhodnih prispevkov v prihodnosti, vendar le, če bi se zadevne banke 
odločile, da se bodo pritožile in uveljavljale vsebinske razloge zoper ponovno izdane 
odločitve. Zato je Enotni odbor za zadeve v letih 2018, 2019 in 2020 tveganje odtoka 
gospodarskih virov iz enotnega sklada za reševanje, ki je posledica teh zadev, ocenil kot 
majhno, razen za pravne stroške, in ni uporabil nove metode. Za primerjavo, v zadevah 
za leto 2021, v katerih je bilo tveganje ocenjeno kot majhno, je Enotni odbor uporabil 
novo metodo, saj se mu je zdelo razumno domnevati, da bodo sodišča EU razsodila o 
utemeljenosti pritožbe v zvezi z izračunom predhodnih prispevkov. 

45 Skratka, Evropsko računsko sodišče ni našlo dokazov, ki bi nasprotovali 
zaključkom Enotnega odbora, do katerih je ta prišel na podlagi razpoložljivih informacij 
ob zaključitvi zaključnega računa leta 2021. 

Razvoj dogodkov pri zadevah, povezanih s ciklom predhodnih prispevkov za leto 2021 

46 Vloženih je bilo dvaindvajset tožb za razglasitev ničnosti odločitve o predhodnih 
prispevkih za leto 2021, ki jih Splošno sodišče še vedno obravnava. Za zadeve, v katerih 
je bilo tveganje odtoka gospodarskih virov ocenjeno kot možno, je Enotni odbor 
uporabil novo metodo in izračunal pogojno obveznost (glej odstavke 35–39). 

47 Evropsko računsko sodišče ni našlo dokazov, ki bi nasprotovali oceni Enotnega 
odbora glede verjetnosti odtoka gospodarskih virov v zvezi z zadevami iz leta 2021. 

Zadeva, povezana z nepreklicnimi zavezami za plačilo 

48 Pred Splošnim sodiščem poteka še ena zadeva53, ki se nanaša na razlago 
člena 7(3) Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2015/81 v okviru sporazumov o nepreklicnih 
zavezah za plačilo, sklenjenih z Enotnim odborom. Tožeča stranka, ki je prenehala 
poslovati kot kreditna institucija, meni, da pomeni odločitev Enotnega odbora, da ne 
vrne zneskov, plačanih v obliki gotovinskih jamstev za nepreklicne zaveze za plačilo iz 
obdobja 2015–2021, kršitev njegovih pogodbenih obveznosti. Enotni odbor je tveganje 

                                                      
53 Zadeva T-688/21, BNP Paribas Public Sector proti Enotnemu odboru za reševanje. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0081&from=SL
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=sl&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=376928
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odtoka gospodarskih virov iz enotnega sklada za reševanje ocenil kot majhno. Evropsko 
računsko sodišče ni našlo dokazov, ki bi nasprotovali zaključkom Enotnega odbora. 

Ocena pogojnih obveznosti za pravne stroške nasprotne stranke 

49 Enotni odbor je v končnem zaključnem računu za leto 2021 prvič ločeno razkril 
pogojne obveznosti v zvezi s poravnavo pravnih stroškov pravnega zastopanja 
nasprotne stranke za tiste zadeve, pri katerih je po njegovem mnenju verjetnost 
uspeha za tožečo stranko možna (ne da bi to nujno pomenilo izplačilo iz enotnega 
sklada za reševanje). Skupne pravne stroške za vse te nerešene zadeve je ocenil na 
2,55 milijona EUR. Njegova ocena je temeljila na nedavni poravnavi za podoben 
primer54. Vendar v analizi, ki jo je opravil, niso bile dovolj obravnavane razlike v 
kompleksnosti in trajanju obravnavanih zadev, kar vpliva na pravne stroške. 

50 V petih zadevah, za katere je Enotni odbor ocenil verjetnost odtoka gospodarskih 
virov kot možno, je pripoznal rezervacije v višini 242 750 EUR za stroške pravnega 
zastopanja nasprotne stranke. V zvezi s tem Evropsko računsko sodišče ugotavlja, da je 
Enotni odbor knjižil neposredno v breme pravne stroške za zadevo, o kateri je bilo 
odločeno januarja 2021, ne da bi uporabil ustrezno določbo za ta primer v zaključnem 
računu za leto 2020. 

Pogojne obveznosti, ki izhajajo iz zadev v zvezi s predhodnimi prispevki na nacionalni 
ravni 

51 Poleg prej navedenih zadev je več bank v štirih državah članicah (Avstrija, Italija, 
Finska in Nemčija) začelo upravne ali sodne postopke zoper odločitve o njihovih 
predhodnih prispevkih. Izpodbijani znesek v višini 4 712 milijonov EUR (glej tabelo 3) se 
nanaša na odločitve o predhodnih prispevkih, ki so v postopku pritožbe na nacionalni 
ravni (702 upravnih pritožb in 9 pritožb na nacionalnem sodišču v štirih zadevnih 
državah). Večina teh zadev je bila vložena v Nemčiji. Evropsko računsko sodišče 
ugotavlja, da se je skupni sporni znesek v primerjavi z letom 2020 povečal. 

52 Kljub sodbi iz decembra 2019, v kateri je Sodišče odločilo, da lahko samo Sodišče 
EU pregleda zakonitost odločitev Enotnega odbora v zvezi s predhodnimi prispevki v 
enotni sklad za reševanje55, se še vlagajo nove zadeve na nacionalni ravni. Enotni 
odbor zato meni, da je tveganje odtoka gospodarskih virov, ki izhaja iz pritožbenih 

                                                      
54 Končni zaključni račun Enotnega odbora za proračunsko leto 2021, str. 41. 

55 Sodba Sodišča v zadevi C-414/18 z dne 3. decembra 2019. 

https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221243&pageIndex=0&doclang=SL&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=sl&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=5659937
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zadev zoper predhodne prispevke na nacionalni ravni, malo verjetno, zato ni razkril 
nobenih pogojnih obveznosti ali rezervacij v zvezi s takimi zadevami.56 

Tabela 3 – Spremembe spornih zneskov v pritožbenih zadevah na 
nacionalni ravni, povezanih s predhodnimi prispevki v enotni sklad za 
reševanje 

Leto, s katerim je 
povezan 
prispevek 

Število 
zadev 

2022 

Izpodbijani zneski 

2022 

(v milijonih EUR) 

Število 
zadev 

2021 

Izpodbijani zneski 

2021 

(v milijonih EUR) 

2022 3 232 n. r. n. r. 

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 

Skupaj 711 4 712 682 3 746 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Enotnega odbora za reševanje; vsi zneski iz maja 
zadevnega leta; zneski so zaokroženi na najbližji milijon. 

53 Enotni odbor v svojem zaključnem računu za leto 2021 sicer ni razkril zadev na 
nacionalni ravni in spornih zneskov, vendar je še naprej spremljal zadeve, povezane z 
njegovimi odločitvami o predhodnih prispevkih, ki so bile vložene na nacionalni ravni. 
Poleg tega je v skladu s prejšnjim priporočilom57 Evropskega računskega sodišča v 
imenu svojega zasebnega zunanjega revizorja zahteval in prejel pisne predstavitve od 
nacionalnih organov za reševanje. 

54 Raven informacij, ki jih zagotavljajo nacionalni organi za reševanje, se zelo 
razlikuje. Eden od nacionalnih organov za reševanje je v okviru pisnega zagotovila 
navedel, da za vse zadeve, katerih tveganje je bilo ocenjeno kot majhno – razen tistih, 
ki se nanašajo na leto 2016 – ni mogel oceniti verjetnosti razveljavitve odločitev o 
predhodnih prispevkih, za katere potekajo upravni ali sodni postopki na nacionalni 
ravni. Neki drugi nacionalni organ za reševanje je navedel, da ni mogoče oceniti s tem 
                                                      
56 Končni zaključni račun Enotnega odbora za reševanje – proračunsko leto 2021, str. 40. 

57 Letno poročilo o pogojnih obveznosti za leto 2020, priporočilo 2, str. 44. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_SL.pdf
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_SL.pdf
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povezanih zadev. Tretji nacionalni organ za reševanje je tveganje pri zadevah na 
nacionalni ravni ocenil kot malo verjetno. 

Pogojne obveznosti, ki se nanašajo na upravne prispevke 

55 Pritožbe zoper obvestila o upravnih prispevkih je mogoče vložiti pri pritožbeni 
komisiji Enotnega odbora v šestih tednih od dne, ko je bilo obvestilo izdano58. 
Odločitve pritožbene komisije je mogoče izpodbijati na Splošnem sodišču. Leta 2021 
banke niso vložile nobenih pritožb zoper obvestila o upravnih prispevkih, zato Enotni 
odbor ni razkril nobenih pogojnih obveznosti za upravne prispevke. 

Dodatne informacije 

56 Enotni odbor je dokazal, da je vzpostavil ustrezne notranje kontrole, s katerimi 
ima pregled nad relevantnimi sodnimi spori na sodiščih EU in nacionalnih sodiščih. 
Vendar je zaradi narave postopkov na nacionalni ravni precej odvisen od sodelovanja 
zadevnih nacionalnih organov za reševanje. Evropsko računsko sodišče je ugotovilo, da 
je pravna ekipa Enotnega odbora izvedla notranjo oceno tveganj z obrazložitvijo za 
vsako kategorijo sodnih sporov in jo predložila računovodji. O razvoju dogodkov se 
redno poroča odboru Enotnega odbora. 

Del II: Pogojne obveznosti Komisije 

57 Komisija v svojem zaključnem računu dne 31. decembra 2021 ni razkrila nobenih 
pogojnih obveznosti, ki bi nastale zaradi njenih nalog na podlagi uredbe o ERM. 

58 Po tem, ko je Komisija podprla shemo za reševanje banke BPE59, ki jo je sprejel 
Enotni odbor, je bilo junija 2022 na Splošnem sodišču 26 odprtih pravnih zadev proti 
Komisiji. V štirih dodatnih zadevah, v katerih je bila Komisija tožena stranka, je Splošno 
sodišče 1. junija 2022 izdalo sodbe, v katerih je zadeve v celoti zavrnilo (glej okvir 2). 
Zato v zvezi s temi zadevami ni bilo odtoka gospodarskih virov. 

                                                      
58 Člen 85(3) uredbe o EMR. 
59 Podpora shemi za reševanje banke Banco Popular Español S.A. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=SL
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59 Komisija je tožena stranka tudi v dveh zadevah v zvezi s predhodnimi prispevki in 
intervenientka v drugih spisih v zvezi s predhodnimi prispevki. Ker pa ni vključena v 
postopek odločanja o predhodnih prispevkih, ni razkrila nobenih pogojnih obveznosti. 

60 Evropsko računsko sodišče ni našlo dokazov, ki bi nasprotovali oceni Komisije o 
potekajočih pravdnih postopkih v zvezi z nalogami Komisije, ki zadevajo enotni 
mehanizem za reševanje. 

Del III: Pogojne obveznosti Sveta 

61 Svet je potrdil, da 31. decembra 2021 ni imel nobenih pogojnih obveznosti, ki bi 
nastale zaradi opravljanja njegovih nalog na podlagi uredbe o ERM. 

62 Svet do junija 2022 ni sodeloval pri nobeni odločitvi o reševanju. 
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Zaključki in priporočila 
63 V zvezi s zadevami, povezanimi z odločitvami o reševanju in nereševanju na ravni 
EU, sta Enotni odbor in Komisija ocenila tveganje odtoka gospodarskih virov kot 
majhno in zato nista razkrila nobenih pogojnih obveznosti (glej odstavke 18, 20, 25, 26 
in 57). 

64 Enotni odbor je v svojem zaključnem računu za leto 2021 razkril pogojne 
obveznosti za morebitna izplačila iz enotnega sklada za reševanje v višini 
5,5 milijona EUR v zvezi s še nerešenimi pritožbenimi zadevami zoper njegove odločitve 
o predhodnih prispevkih, sprejete v letu 2021. Razkril je tudi pogojno obveznost v višini 
2,55 milijona EUR za pravne stroške pravnega zastopanja nasprotne stranke. To se 
nanaša na večino nerešenih zadev v zvezi z odločitvami o predhodnih prispevkih za 
obdobje 2016–2021 (glej odstavek 31 in sliko 4). V analizi, ki jo je opravil Enotni odbor, 
niso bile dovolj obravnavane razlike v kompleksnosti in trajanju postopka, kar vpliva na 
kumulativne pravne stroške (glej odstavek 49). 

65 Za tiste zadeve za leto 2021, za katere je Enotni odbor ocenil tveganje odtoka 
gospodarskih virov iz enotnega sklada za reševanje kot možno, je uporabil metodo za 
izračun ocene razlike med zneskom iz prvotne odločitve o predhodnem prispevku in 
morebitnim ponovnim izračunom. Tako je bilo bolje odraženo dejansko finančno 
tveganje pri teh zadevah. Vendar so se v tej metodi upoštevale le zadeve, ki jih je 
Enotni odbor lahko zanesljivo količinsko opredelil. Enotni odbor za zadeve, v katerih je 
bilo tveganje ocenjeno kot možno, vendar pri njih ni mogel količinsko opredeliti 
potencialne finančne izpostavljenosti, ni razkril vrste in razloga negotovosti (glej 
odstavek 38). 

66 Enotni odbor pri zadevah izpred leta 2021 ni uporabil nove metode, saj je 
tveganje odtoka gospodarskih virov ocenil kot majhno. Menil je, da je mogoče, da bi se 
vse druge zadeve, povezane z njegovimi odločitvami o predhodnih prispevkih, ki se 
nanašajo na cikle prispevkov za leta 2018, 2019 in 2020, razglasile za nične iz 
postopkovnih razlogov zaradi nezadostne obrazložitve, saj te niso v celoti skladne s 
standardi za obrazložitev, ki jih je določilo Sodišče. Po oceni Enotnega odbora taka 
razglasitev ničnosti ne bi vplivala na izračun zneska predhodnih prispevkov, lahko pa bi 
imela posledice za obveznost povračila pravnih stroškov (glej odstavek 44). 
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67 Enotni odbor podobno kot pri zaključnih računih za prejšnja proračunska leta ni 
razkril pogojnih obveznosti, povezanih z nacionalnimi postopki v zvezi s predhodnimi 
prispevki. To je skladno s predhodno odločbo Sodišča, v skladu s katero nacionalna 
sodišča niso pristojna za izvajanje nadzora nad odločitvami Enotnega odbora o 
predhodnih prispevkih v enotni sklad za reševanje (glej odstavek 52). 

68 Na podlagi izvedenih postopkov in pridobljenih dokazov Evropsko računsko 
sodišče ni opazilo ničesar, zaradi česar bi lahko menilo, da so pogojne obveznosti, ki 
izhajajo iz opravljanja nalog reševanja Enotnega odbora, Komisije in Sveta, na podlagi 
razpoložljivih informacij ob zaključitvi zaključnega računa za leto 2021 pomembno 
napačno navedene. Vendar ugotavlja, da so v tej fazi vse ocene izida sodnih postopkov 
v zadevah v zvezi z odločitvami o reševanju in nereševanju zoper Enotni odbor in 
Komisijo izredno zapletene, saj je pravni okvir za reševanje razmeroma nov, poleg tega 
pa se z njim ustvarjajo kompleksne, specifične in edinstvene pravne okoliščine (glej 
odstavek 18). Ugotavlja tudi, da so sodni postopki v zvezi s predhodnim prispevkom v 
enotni sklad za reševanje usmerjeni v posebne vidike izračunov Enotnega odbora in 
tveganja odtoka gospodarskih virov ni mogoče v celoti izključiti (glej odstavka 36 in 37). 

69 Da bi bila v zaključnem računu prikazana resnična in poštena slika, bi moral 
računovodja pridobiti vse relevantne informacije. Za pripravo zaključnega računa 
Enotnega odbora za leto 2021 je njegova pravna služba njegovemu računovodji 
predložila oceno tveganja za vsako kategorijo odprtega sodnega spora in podrobno 
analizo nove metode za izračun pogojnih obveznosti. Ocena tveganja je vključevala 
tudi nekolikšno obrazložitev posameznih tveganj (glej odstavek 56). Vendar 
računovodja od FROB ni prejel pisnih predstavitev o nacionalnih postopkih v zvezi z 
reševanjem banke Banco Popular Español (glej odstavek 24). To je bilo narejeno po 
končnih zaključnih računih. Na podlagi priporočila št. 2, ki ga je dalo Evropsko računsko 
sodišče leta 2020, je Enotni odbor v imenu svojega zasebnega zunanjega revizorja od 
zadevnih nacionalnih organov za reševanje prejel pisne predstavitve v zvezi s 
predhodnimi prispevki (glej odstavek 53). 
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Priporočilo 1 – Neposredna zahteva za pisno predstavitev v 
zvezi z nacionalnimi postopki 

Enotni odbor naj pred dokončanjem zaključnega računa neposredno od nacionalnih 
organov za reševanje zahteva pisne predstavitve, v katerih se oceni verjetnost odtoka 
gospodarskih virov zaradi nacionalnih postopkov, povezanih z reševanjem, ali 
predhodnih prispevkov v enotni sklad za reševanje. 

Časovni okvir: priprava zaključnega računa Enotnega odbora za leto 2022. 

Priporočilo 2 – Nadaljnje izboljšanje metode za izračun 
morebitnega povračila pravnih stroškov 

Pri količinski opredelitvi pogojnih obveznosti, povezanih s poravnavo pravnih stroškov 
pravnega zastopanja nasprotne stranke, naj Enotni odbor izpopolni svojo analizo 
relevantnih zadev, pri tem pa upošteva njihovo zapletenost, vključno z morebitnim 
trajanjem postopka. 

Časovni okvir: priprava zaključnega računa Enotnega odbora za leto 2022. 

Priporočilo 3 – Razkritje morebitnih povračil iz enotnega sklada 
za reševanje 

Enotni odbor naj za primere predhodnih prispevkov, za katere oceni odtok 
gospodarskih virov kot možen, vendar ne more zanesljivo količinsko opredeliti pogojne 
obveznosti, v svojih računovodskih izkazih razkrije naravo negotovosti in razloge zanjo. 

Časovni okvir: priprava zaključnega računa Enotnega odbora za leto 2022. 
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To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Mihails Kozlovs, član Evropskega računskega 
sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 8. novembra 2022. 

Za Evropsko računsko sodišče 

Tony Murphy 
predsednik 
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Priloge 

Priloga I – Sodišče Evropske unije in razpoložljiva pravna 
sredstva zoper odločitve institucij, organov, uradov in 
agencij EU 
Sodišče Evropske unije (glej sliko 7) je sestavljeno iz dveh sodišč: Sodišča in Splošnega 
sodišča. Znotraj Sodišča generalni pravobranilci dajo svoja mnenja o zadevah, s 
katerimi podpirajo Sodišče pri posvetovanju v zadevah. Splošno sodišče je bilo 
ustanovljeno zaradi zmanjšanja bremena za Sodišče, obravnava pa predvsem zadeve, 
ki jih posamezniki in podjetja vložijo zoper akte in regulativne akte EU, ki jih 
neposredno zadevajo, ter tožbe za odškodnino zaradi škode, ki jo povzročijo institucije, 
organi, uradi in agencije EU. Zoper sodbe Splošnega sodišča se je mogoče v roku dveh 
mesecev pritožiti na Sodišču, vendar so take pritožbe omejene na pravna vprašanja. 

Slika 7 – Sestava Sodišča Evropske unije 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

Fizičnim in pravnim osebam, ki želijo izpodbijati odločitve institucij, organov, uradov in 
agencij EU, so na voljo različna pravna sredstva (glej sliko 8). Ena vrsta pravnega 
sredstva je ničnostna tožba zoper pravno zavezujočo odločitev, ki je bila bodisi 

Sodišče Splošno sodišče
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razbremenitev 
Sodišča

s svojimi nepristranskimi 
mnenji podpirajo Sodišče 

pri posvetovanju 
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naslovljena na zadevno osebo bodisi se nanjo neposredno in posamično nanaša. Za 
razglasitev ničnosti odločitve, ki jo sprejme EU ali kateri koli njen organ, morajo tožeče 
stranke svoje tožbe vložiti v dveh mesecih od objave zadevne odločitve60. 

Slika 8 – Razpoložljiva pravna sredstva zoper odločitve institucij, 
organov, uradov in agencij EU 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi PDEU in sodne prakse 

Druga vrsta pravnega sredstva je tožba za odškodnino na podlagi tega, da je EU 
nepogodbeno odgovorna za plačilo odškodnine. Te tožbe61 je mogoče vložiti le v roku 
petih let. Da bi bila tožba za odškodnino uspešna, morajo tožeče stranke dokazati, da je 
institucija povzročila dovolj hudo kršitev pravnega pravila, s katerim naj bi se podelile 
pravice posameznikom, dejansko škodo, ki so jo utrpele, ter neposredno vzročno 
povezavo med nezakonitim dejanjem in škodo. 

Vsak sodni postopek se začne tako, da tožeča stranka vloži tožbo, v kateri navede 
tožbene razloge in trditve, na katerih temeljijo, ter predloge. Tožena stranka mora v 
dveh mesecih62 vložiti pisni odgovor na tožbo. 

                                                      
60 V skladu s členom 263 PDEU je treba te postopke uvesti v dveh mesecih od objave akta ali 

uradnega obvestila tožeči stranki o tem aktu, če tega ni bilo, pa od dneva, ko je zanj izvedel. 
61 Člen 268 PDEU, člen 87(5) uredbe o EMR in člen 46 Statuta Sodišča Evropske unije. 
62 Na podlagi člena 81 Poslovnika Splošnega sodišča (UL L 105, 23.4.2015, str. 1) se lahko v 

izrednih okoliščinah ta rok na ustrezno obrazložen predlog tožene stranke podaljša. To se je 
zgodilo v večini zadev v zvezi z reševanjem banke BPE. 
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https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:sl:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=SL
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-08/tra-doc-sl-div-c-0000-2016-201606984-05_00.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/tra-doc-sl-div-t-0000-2018-201810296-05_00.pdf
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Običajno lahko nato tožeča stranka vloži repliko na odgovor na tožbo, tožena stranka 
pa lahko kot odgovor nanjo vloži dupliko. Stranke, ki lahko dokažejo interes za izid 
zadeve, lahko v postopku intervenirajo tako, da vložijo intervencijsko vlogo, s katero 
podprejo ugotovitve ene stranke. Poleg tega se lahko sodišča EU odločijo, da bodo 
strankam postavila posebna vprašanja, na katera so te dolžne odgovoriti. Ob koncu 
tega pisnega postopka se lahko sodišča EU odločijo za izvedbo javne ustne obravnave 
na Sodišču Evropske unije. Sodniki se nato posvetujejo in svojo sodbo razglasijo na 
javni obravnavi (glej sliko 9). Zoper sodbe Splošnega sodišča se je mogoče pritožiti pred 
Sodiščem v dveh mesecih in desetih dneh po tem, ko so stranke uradno obveščene o 
odločitvi63. Če pritožb ni, sodbe po tem obdobju postanejo pravnomočne. 

Slika 9 – Tipični postopek obravnave zadev na Sodišču EU 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

  

                                                      
63 Člen 56 Statuta Sodišča Evropske unije. 

PISNI POSTOPEK JAVNA OBRAVNAVA

vložitev 
tožbe

obramba izmenjava 
dopisov

ustne obravnave sodba

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-08/tra-doc-sl-div-c-0000-2016-201606984-05_00.pdf
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Priloga II – Postopek reševanja in odločitev o reševanju 
Slika 10 – Enotni mehanizem za reševanje (reševanje propadajočih bank) 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče ter zadevni pravni okvir (Uredba (EU) št. 806/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014) 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=SL
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Slika 11 – Postopek sprejemanja odločitev, ki vodi do reševanja, in 
trenutni spori 

 
* ECB ni vključena v obseg te revizije. 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi pravnega okvira 
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Priloga III — Postopek izračuna in pobiranja predhodnega 
prispevka 
Postopek zbiranja predhodnih prispevkov v enotnem skladu za reševanje 

Enotni odbor je od leta 2016 v tesnem sodelovanju z nacionalnimi organi za reševanje 
odgovoren za izračun prispevkov v enotni sklad za reševanje64. Prispevek vsake banke 
se izračuna na podlagi pavšalnega prispevka za male (netvegane) banke in 
sorazmernega (kadar je to primerno, tveganju prilagojenega) prispevka za večje in 
tvegane banke65 (glej sliko 12). 

Slika 12 – Metoda izračuna predhodnih prispevkov 

 
Vir: Enotni odbor za reševanje 

Zahtevane informacije za izračun Enotnemu odboru zagotovijo nacionalni organi za 
reševanje, ki zberejo podatke od bank. Enotni odbor nato svojo odločitev sporoči vsem 
nacionalnim organom za reševanje. Pošlje jim svojo odločitev z obrazložitvijo, 
standardni obrazec z informacijami za vsako banko v njegovi pristojnosti posebej, 
vključno z zneskom predhodnih prispevkov, ki jih je treba plačati, podrobnostmi o 
izračunu in vhodnimi podatki banke (usklajena priloga). Nacionalni organi za reševanje 
na podlagi izračuna Enotnega odbora poberejo prispevke in jih nakažejo enotnemu 

                                                      
64 Člen 4 Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2015/81. 
65 Člen 4(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/63. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0081&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=SL
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skladu za reševanje66, ki ga upravlja Enotni odbor (glej sliko 13). Med tem postopkom 
izračuna in obveščanja mora biti izpolnjenih več formalnih postopkovnih zahtev. 

Slika 13 – Postopek pobiranja predhodnih prispevkov s pravnimi sredstvi 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi pravnega okvira 

 

                                                      
66 Sporazum Sveta o prenosu in vzajemnosti prispevkov v okviru enotnega sklada za reševanje, 

14. maj 2014. 
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8457-2014-INIT/sl/pdf
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Priloga IV – Spremljanje izvajanja priporočil iz prejšnjih let 

Leto izreka Priporočilo Stanje Podrobnosti 

2021 

Enotni odbor naj oceni in razvije metodo za 
izračun ocenjene razlike v prispevkih med 
prvotno odločitvijo o predhodnih prispevkih 
in morebitno spremenjeno odločitvijo, če je 
to ustrezno. 

zaključeno 

Enotni odbor je razvil metodo za ocenjevanje zneskov, 
ki bi jih moral izplačati institucijam, ki plačujejo 
prispevke v zadevah, v katerih šteje, da je uspešen izid 
za tožečo stranko možen; v zaključnem računu za 
leto 2021 se kot pogojna obveznost v teh primerih 
priznava samo razlika med prejetimi zneski in tistimi v 
morebitni spremenjeni odločitvi. 

2021 

Enotni odbor naj ponovno uvede postopek 
spremljanja teh zadev, in sicer tako, da 
zahteva, da mu nacionalni organi za 
reševanje vsako leto pošljejo pisno 
zagotovilo o predloženih informacijah, in 
oceno verjetnosti uspešnosti postopkov 
zoper odločitve o predhodnih prispevkih. 

zaključeno 

Za zaključni račun za leto 2021 je Enotni odbor 
nacionalne organe za reševanje januarja 2022 pozval, 
naj svojemu zunanjemu revizorju – in Enotnemu 
odboru v vednost – pošljejo oceno verjetnega izida teh 
nerešenih upravnih pritožb in zadev nacionalnih sodišč 
v zvezi s predhodnimi prispevki in oceno obveznosti, ki 
bi lahko izhajale iz teh pritožb. 



 46 

 

Kratice in okrajšave 
Kratica ali okrajšava Razlaga 

BPE Banco Popular Español S.A. 

ECB Evropska centralna banka 

EMR enotni mehanizem za reševanje 

Enotni odbor ali SRB Enotni odbor za reševanje 

ESR enotni sklad za reševanje 

FROB Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (španski 
nacionalni organ za reševanje) 

PDEU Pogodba o delovanju Evropske unije 

Sodišče EU Sodišče Evropske unije 

Uredba o EMR 

Uredba (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in 
enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in 
določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega 
mehanizma za reševanje in enotnega sklada za 
reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 
(UL L 225, 30. 7. 2014, str. 1) 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1093&from=EN
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Glosar 
Količnik neto stabilnih virov financiranja: standard glede likvidnosti, v skladu s katerim 
morajo finančne institucije imeti dovolj stabilnega financiranja za kritje trajanja svojih 
dolgoročnih sredstev. 

Minimalna zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti: zahteva, da imajo 
finančne institucije zadostne instrumente, ki jim omogočajo kritje izgub in 
dokapitalizacijo, če zaidejo v finančne težave in so v postopku reševanja. 

Načrt reševanja: opis značilnosti in strategije reševanja finančne institucije, v katerem 
je navedeno, kako bo ta obravnavala morebitne ovire za reševanje in kako izpolnjuje 
minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti. 

Navadni lastniški temeljni kapital: kapital najvišje kakovosti, ki ga morajo finančne 
institucije imeti na voljo za neomejeno in takojšnjo uporabo za kritje tveganj ali izgub 
takoj, ko nastanejo. 

Reševanje: pravilno prenehanje finančne institucije, ki propada ali bo verjetno 
propadla, da se zagotovi kontinuiteta ključnih funkcij, ohrani finančna stabilnost ter 
zaščitijo javna sredstva s čim večjim zmanjšanjem potrebe po javnofinančni podpori. 

Shema za reševanje: odločitev, ki vsebuje specifikacijo o tem, katera orodja je treba 
uporabiti pri prenehanju propadajoče finančne institucije. 

Usklajena priloga: priloga k odločitvi Enotnega odbora o letnih prispevkih finančnih 
institucij v enotni sklad za reševanje, ki jo lahko finančne institucije uporabijo za 
preverjanje izračuna svojih prispevkov. 
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Odgovor Enotnega odbora za reševanje 

Odgovor Odbora v zvezi z okvirjem 4 

Enotni odbor za reševanje želi poudariti, da zaradi nerazpoložljivosti usklajenih 
podatkov v skladu s členom 20(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/63 ni uporabil 
kazalnika tveganja količnika neto stabilnih virov financiranja v okviru stebra 
„stabilnost in raznolikost virov financiranja“. 

Enotni odbor za reševanje sprejema priporočila 1, 2 in 3. 



49 

Odgovor Komisije 
„Komisija se je seznanila s poročilom Evropskega računskega sodišča.“ 
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Odgovor Sveta 
Svet se je seznanil s poročilom Evropskega računskega sodišča. 
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Revizijska ekipa 
V skladu s členom 92(4) Uredbe (EU) št. 806/2014 o ustanovitvi enotnega mehanizma 
za reševanje Evropsko računsko sodišče vsako leto poroča o morebitnih pogojnih 
obveznostih, nastalih zaradi opravljanja nalog Enotnega odbora za reševanje, Komisije 
in Sveta v okviru te uredbe. 

To poročilo je pripravil revizijski senat IV – regulacija trgov in konkurenčno 
gospodarstvo, ki ga vodi član Evropskega računskega sodišča Mihails Kozlovs. Revizijo 
je vodil član Evropskega računskega sodišča Rimantas Šadžius, pri njej pa so sodelovali 
vodja njegovega kabineta Mindaugas Pakštys, ataše v njegovem kabinetu Matthias 
Blaas, direktorica Ioanna Metaxopoulou, vodilni upravni uslužbenec 
Michal Machowski, vodja naloge Leonidas Tsonakas, revizorji Carlos Soler Ruiz, 
Armin Hosp, Nadiya Sultan in Ioannis Sterpis, pravni svetovalki Andreea-Maria Feipel-
Cosciug in Klotildi Kantza ter grafična oblikovalka Giuliana Lucchese. 

 

Od leve proti desni: Leonidas Tsonakas, Mindaugas Pakstys, Rimantas Šadžius, 
Andreea-Maria Feipel-Cosciug, Klotildi Kantza, Matthias Blaas, Carlos Soler Ruiz in 
Ioannis Sterpis. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=SL
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Sodišča, ki so v lasti EU, pod licenco Creative Commons Attribution 4.0 International 
(CC BY 4.0). Praviloma je zato ponovna uporaba dovoljena, če se ustrezno navede vir in 
označijo morebitne spremembe. Kdor ponovno uporabi vsebine Sodišča, ne sme 
potvoriti prvotnega pomena ali sporočila. Sodišče ni odgovorno za morebitne posledice 
ponovne uporabe. 

Če so na gradivu prikazane določljive fizične osebe, npr. na fotografijah uslužbencev 
Sodišča, ali če gradivo vsebuje dela tretjih oseb, je treba pridobiti dodatne pravice. 

Kadar je pridobljeno tako dovoljenje, se z njim razveljavi in nadomesti zgoraj omenjeno 
splošno dovoljenje, zato morajo biti v njem jasno navedene morebitne omejitve glede 
uporabe. 

Za uporabo in prikazovanje vsebin, katerih lastnica ni EU, je morda treba pridobiti 
dovoljenje neposredno od imetnikov avtorskih pravic. 

Programska oprema ali dokumenti, za katere veljajo pravice industrijske lastnine, kot 
so patenti, blagovne znamke, registrirani modeli, logotipi in imena, niso vključeni v 
politiko Sodišča glede ponovne uporabe. 

Na spletiščih institucij Evropske unije znotraj domene europa.eu so povezave do 
spletišč tretjih oseb. Ker Sodišče na ta spletišča ne more vplivati, vas poziva, da 
preberete njihove dokumente o politiki glede varstva osebnih podatkov in avtorskih 
pravic. 

Uporaba logotipa Sodišča  

Logotip Sodišča se ne sme uporabljati brez predhodnega soglasja Sodišča. 

https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/Transparency-portal-home.aspx
https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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