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Om den här rapporten: 

Gemensamma resolutionsnämnden (SRB) har tillsammans med kommissionen och 
rådet en central roll i den gemensamma resolutionsmekanismen, som är EU:s 
system för att förvalta resolutionen av fallerande banker i euroområdet. 
Gemensamma resolutionsnämnden har det övergripande ansvaret för den 
gemensamma resolutionsfonden (SRF), som kan användas för att stödja 
bankresolutioner. Vi är skyldiga att årligen rapportera om eventuella 
ansvarsförbindelser som uppstått. 

Hittills har inget stöd begärts från den gemensamma resolutionsfonden, men ett 
avsevärt ökande antal rättsliga förfaranden pågår med anledning av en första 
resolution och andra beslut samt rörande förhandsbidrag till den gemensamma 
resolutionsfonden. För budgetåret 2021 redovisade kommissionen och rådet inga 
ansvarsförbindelser. I enlighet med vår rekommendation från föregående års 
rapport utvecklade nämnden en metod för att beräkna ansvarsförbindelser med 
koppling till rättsprocesser om förhandsbidrag och redovisade ett betydligt lägre 
belopp än det som redovisades i räkenskaperna för 2020. Gemensamma 
resolutionsnämnden redovisade inte några ansvarsförbindelser i samband med 
resolutionsbeslut. Vi fann inga bevis som skulle kunna motsäga nämndens 
bedömning i praktiken. Vi noterar dock att vissa rättsliga förfaranden som rör 
förhandsbidrag till den gemensamma resolutionsfonden är inriktade på specifika 
aspekter av nämndens beräkningar och att risken för ett utflöde av ekonomiska 
resurser bedöms som möjlig i vissa fall. 
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Sammanfattning 
I Vi har en rättslig skyldighet att årligen rapportera om Gemensamma 
resolutionsnämndens, kommissionens och rådets eventuella ansvarsförbindelser som 
uppstår till följd av att de genomför sina resolutionsuppgifter. Vi bedömde huruvida 
nämnden, kommissionen och rådet har redovisat sina finansiella risker genom lämpliga 
ansvarsförbindelser och avsättningar. I juni 2022, när deras räkenskaper för 2021 höll 
på att avslutas, pågick flera rättsliga förfaranden vid EU-domstolen och på nationell 
nivå mot Gemensamma resolutionsnämnden och kommissionen (men inte mot rådet) 
om deras resolutionsuppgifter. 

II I juni 2022 pågick 95 mål på EU-nivå rörande resolutionen av Banco Popular 
Español S.A. 2017. Bland dessa hade tribunalen inledningsvis utsett sex pilotmål som 
skulle ges företräde framför andra mål. Dessa mål, liksom ett efterföljande 
överklagande, har sedan dess avvisats. Dessutom pågår fortfarande 919 nationella 
administrativa förfaranden och domstolsärenden rörande resolutionen av 
Banco Popular Español S.A. Talan om ogiltigförklaring av Gemensamma 
resolutionsnämndens beslut om icke-resolution har också väckts i två mål vid EU-
domstolen. 

III Gemensamma resolutionsnämnden redovisade inte några ansvarsförbindelser i 
samband med de 95 målen på EU-nivå, eftersom den anser att de är förknippade med 
ytterst liten risk. För de nationella målen redovisade nämnden vilken typ av 
ansvarsförbindelser som är förenade med dessa tvister, men den kunde inte 
kvantifiera de potentiella finansiella effekterna. 

IV Gemensamma resolutionsnämnden samlar in förhandsbidrag från banker till den 
gemensamma resolutionsfonden, som kan användas för att stödja resolutionen av 
banker. I juni 2021 pågick 63 mål på EU-nivå gällande beslut om förhandsbidrag. Till 
följd av EU-domstolens dom i juli 2022 och vår rekommendation i vår rapport för 2020 
utvecklade Gemensamma resolutionsnämnden en ny beräkningsmetod för att bättre 
redovisa den faktiska finansiella risken i dessa förfaranden. Till följd av detta 
redovisade nämnden ansvarsförbindelser på 5,5 miljoner euro i samband med 
eventuella återbetalningar från den gemensamma resolutionsfonden. Dessutom 
redovisade den ansvarsförbindelser på 2,55 miljoner euro för eventuella ersättningar 
för rättegångskostnader. Gemensamma resolutionsnämnden redovisade inga 
ansvarsförbindelser i samband med rättsliga förfaranden mot beslut om 
förhandsbidrag som pågick på nationell nivå, eftersom den anser att den risken är 
ytterst liten. 
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V Kommissionen är också föremål för rättsliga förfaranden vid EU-domstolen rörande 
resolutionen av Banco Popular Español S.A., både enskilt och tillsammans med 
Gemensamma resolutionsnämnden. Kommissionen redovisade inte några 
ansvarsförbindelser, eftersom den hade bedömt sannolikheten för ett utflöde av 
ekonomiska resurser som ytterst liten. Vi noterar att tribunalen senare avvisat alla 
pilotmål som pågick den 1 juni 2022. Rådet var inte involverat i några rättsliga tvister 
avseende sina resolutionsuppgifter och redovisade därför inte några 
ansvarsförbindelser. 

VI Med hänsyn till de granskningsåtgärder som vidtagits, de bevis som inhämtats och 
den information som fanns tillgänglig vid tidpunkten för avslutandet av räkenskaperna 
för 2021 har det inte framkommit några omständigheter som tyder på att 
Gemensamma resolutionsnämndens, kommissionens och rådets ansvarsförbindelser 
som uppstått till följd av att de utfört sina uppgifter innehåller väsentliga felaktigheter. 

VII Vi rekommenderar Gemensamma resolutionsnämnden att 

o begära skriftliga uttalanden direkt från de nationella resolutionsmyndigheterna 
om nationella förfaranden, 

o förfina metoden för hur ansvarsförbindelser kvantifieras i samband med 
regleringar av rättegångskostnader, 

o förbättra redovisningen av ansvarsförbindelser i de fall där risken för 
utbetalningar från den gemensamma resolutionsfonden bedöms som möjlig men 
där den finansiella exponeringen inte kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. 
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Inledning 
01 Den gemensamma resolutionsmekanismen (SRM) inrättades genom 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 (SRM-förordningen) och 
är den andra pelaren i EU:s bankunion. Dess syfte är att förvalta resolutionen av 
banker som fallerar eller sannolikt kommer att fallera, med målet att minimera 
effekterna på realekonomin och användningen av offentliga medel. Gemensamma 
resolutionsnämnden (SRB) är den viktigaste aktören inom mekanismen och fungerar 
som resolutionsmyndighet för alla betydande banker1 och mindre betydande 
gränsöverskridande bankkoncerner som är etablerade i euroområdet2. Nämnden blev 
ett självständigt EU-organ den 1 januari 2015 och har haft fullständiga 
resolutionsbefogenheter sedan den 1 januari 2016. 

02 Europeiska centralbanken (ECB), Gemensamma resolutionsnämnden, 
kommissionen och, i förekommande fall, Europeiska unionens råd (rådet) deltar i det 
förfarande som leder fram till beslutet att försätta en bank i resolution3. På vissa villkor 
kan den gemensamma resolutionsfonden (SRF, se punkt 12) användas för att stödja 
resolutionen. Gemensamma resolutionsnämnden och resolutionsfonden finansieras 
helt av banksektorn. 

03 I artikel 92.4 i SRM-förordningen anges att vi ska utarbeta en rapport om 
eventuella ansvarsförbindelser (oavsett om det gäller nämnden, rådet, kommissionen 
eller på annat sätt) som uppstår till följd av nämndens, rådets eller kommissionens 
utförande av sina uppgifter enligt denna förordning. 

  

                                                        
1 Med bank avses i denna rapport de enheter som definieras i artikel 2 i SRM-förordningen. 
2 Förteckning över banker som Gemensamma resolutionsnämnden är resolutionsmyndighet 

för. 
3 Artikel 18 i SRM-förordningen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
https://www.srb.europa.eu/en/content/banks-under-srbs-remit
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
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Revisionens inriktning och omfattning 
samt revisionsmetod 

Revisionens inriktning och omfattning 

04 I den här granskningsrapporten bedöms huruvida Gemensamma 
resolutionsnämnden, kommissionen och rådet har redovisat finansiella risker som 
uppstår till följd av deras utförande av sina uppgifter enligt SRM-förordningen4, särskilt 
ansvarsförbindelser och avsättningar. I enlighet med budgetförordningen har vi 
bedömt alla påståenden om de relevanta redovisningarna av både avsättningar och 
ansvarsförbindelser för budgetåret 2021. 

05  Utöver de ansvarsförbindelser som uppstått under 2021 ska räkenskapsföraren 
beakta all relevant information som erhålls fram till dess att räkenskaperna avslutas5. 
Således kan korrigeringar eller ytterligare upplysningar som behövs för att få till stånd 
en fullständig och rättvisande redovisning även bygga på information som erhållits till 
och med avslutandet av räkenskaperna i juni 2022. De slutliga räkenskaperna fram till 
den 31 december 2021 lades fram 

o av Gemensamma resolutionsnämnden den 15 juni 2022, 

o av Europeiska kommissionen den 17 juni 2022, 

o av rådet den 7 juni 2022. 

06 Vi har också granskat Gemensamma resolutionsnämndens6 och kommissionens 
och rådets7 årsredovisningar för budgetåret 2021. Resultaten från dessa revisioner 
redovisas i andra rapporter. 

07 Ansvarsförbindelser (eller eventualförpliktelser) måste redovisas i 
årsredovisningen i enlighet med EU:s redovisningsregel nr 10, som bygger på den 
internationella redovisningsstandarden för offentlig sektor (IPSAS) nr 19 om 
avsättningar, eventualtillgångar och eventualförpliktelser (se ruta 1). Enkelt uttryckt 

                                                        
4 Artikel 92.4 i SRM-förordningen. 
5 Artikel 98.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715. 
6 Årsrapport för 2021 om EU:s byråer, 27.10.2022. 
7 Årsrapporter för 2021, 13.10.2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0715&from=EN
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=62271
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=61254
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avspeglar ansvarsförbindelser och avsättningar den finansiella risk som enheten är 
exponerad för. 

Ruta 1 

Definition av en ansvarsförbindelse 

En ansvarsförbindelse (eller eventualförpliktelse) är 

o en potentiell förpliktelse som uppkommit på grund av tidigare händelser och 
som bara kan bekräftas utifrån eventuella framtida händelser som för 
närvarande är osäkra och inte helt ligger inom Europeiska unionens kontroll, 

o eller en befintlig förpliktelse som härrör från händelser som redan inträffat, 
men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är troligt 
att ett utflöde av ekonomiska resurser som motsvarar ekonomiska fördelar 
eller tjänstepotential kommer att krävas för att reglera förpliktelsen, eller för 
att förpliktelsen inte kan värderas med tillräcklig tillförlitlighet. 

08 För att avgöra om en ansvarsförbindelse eller en avsättning behöver redovisas 
måste man bedöma sannolikheten för ett utflöde av ekonomiska resurser (i allmänhet 
kontanter). Om risken för ett framtida utflöde av resurser är 

o trolig, ska en avsättning redovisas, 

o möjlig, ska en ansvarsförbindelse redovisas, 

o ytterst liten, behöver förpliktelsen inte redovisas. 

09 Gemensamma resolutionsnämnden, kommissionen och rådet har ytterligare 
specificerat dessa sannolikhetsnivåer i sina respektive redovisningsprinciper. I enlighet 
med marknadspraxis har Gemensamma resolutionsnämnden och rådet definierat 
”ytterst liten” som en sannolikhet på mindre än 10 % och ”möjlig” som en sannolikhet 
på 10–50 % (se figur 1). Kommissionen definierar ”ytterst liten” som en sannolikhet på 
mindre än 20 % och ”möjlig” som en sannolikhet på 20–50 %. 
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Figur 1 – Tröskelvärden för sannolikhetsnivåer vad gäller 
ansvarsförbindelser och avsättningar 

 
Källa: Gemensamma resolutionsnämndens, kommissionens och rådets redovisningsprinciper. 

Revisionsmetod 

10 Vid datumet för räkenskapernas offentliggörande pågick rättsliga förfaranden 
mot Gemensamma resolutionsnämnden och kommissionen med anknytning till deras 
uppgifter enligt SRM-förordningen (se tabell 1). Det pågick inga rättsliga förfaranden 
mot rådet. För budgetåret 2021 redovisade Gemensamma resolutionsnämnden 
ansvarsförbindelser på 5,5 miljoner euro (2020: 5 561,1 miljoner euro) för pågående 
rättsliga förfaranden där nämnden till följd av en omräkning av bidragen hade bedömt 
risken för ett utflöde av ekonomiska resurser som möjlig. Den betydande skillnaden 
jämfört med det föregående året beror på ny rättspraxis och den nya metod som 
nämnden tillämpar (se punkt 33). Gemensamma resolutionsnämnden redovisade 
också 2,55 miljoner euro (2020: 0 euro) för motpartens juridiska ombuds 
rättegångskostnader i de fall där sannolikheten för framgång bedöms vara möjlig för 
sökandena. Samtliga redovisade ansvarsförbindelser rör förhandsbidrag till den 
gemensamma resolutionsfonden. Liksom tidigare år redovisade kommissionen inga 
ansvarsförbindelser. För vår revision gjorde vi ett urval av 33 pågående mål vid EU-
domstolen och gick igenom akterna i fråga. 

Gemensamma 
resolutions-

nämnden
Europeiska 

kommissionen
Europeiska 

unionens råd
<10 % <10 %

<20 %

>50 % >50 % >50 %

YTTERST LITEN

MÖJLIG

TROLIG

≥10 % till ≤50 % ≥20 % till ≤50 %
≥10 % till ≤50 %
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Tabell 1 – Rättsliga förfaranden mot Gemensamma resolutionsnämnden 
och kommissionen med anknytning till deras uppgifter enligt SRM-
förordningen som pågick den 15 juni 2022 

Mål kopplade till Vid EU-
domstolen 

Vid nationella domstolar 
eller inom ramen för 
administrativa 
förfaranden 

resolutionen av Banco Popular 
Español S.A. (nedan kallad BPE) 95 919 

besluten om att inte sätta ABLV 
och PNB Banka i resolution 2 ej tillämpligt 

beslutet om tillämpning av 
principen ”inte sämre villkor för 
borgenär” i fallet BPE 6 ej tillämpligt 

förhandsbidrag 63 711 

administrativa bidrag 0 ej tillämpligt 

TOTALT 166 1 630 
Källa: Revisionsrätten, baserat på uppgifter från Gemensamma resolutionsnämnden och kommissionen 
vid tidpunkten för undertecknandet av räkenskaperna, exklusive ärenden som endast rör begäran om 
tillgång till handlingar, ärenden som rör uppgiftsskydd eller personalärenden som inte är relevanta för 
nämndens uppgifter enligt SRM-förordningen. 

11 Utöver urvalet av domstolsärenden omfattade våra revisionsbevis information 
som inhämtats genom intervjuer, dokumentation från Gemensamma 
resolutionsnämnden, kommissionen och rådet samt skriftliga uttalanden från externa 
advokater. Vi bedömde den nya metod som nämnden hade utvecklat för att uppskatta 
ansvarsförbindelser kopplade till mål rörande förhandsbidrag och det interna system 
som nämnden hade infört för att övervaka förfaranden på nationell nivå. Vi 
analyserade också bevisen från nationella resolutionsmyndigheter samt offentligt 
tillgängliga uppgifter. Dessutom granskade vi dokumentation från Gemensamma 
resolutionsnämndens oberoende externa revisor, som hade ansvaret för att 
kontrollera nämndens årsredovisning8. 

  

                                                        
8 Artikel 104.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715. 

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

Del I: Gemensamma resolutionsnämndens ansvarsförbindelser 

12 Gemensamma resolutionsnämndens räkenskaper består av två delar (se figur 2). 
Del I återspeglar nämndens dagliga verksamhet. Den finansieras genom årliga 
administrativa bidrag från alla banker. Dessa bidrag används för nämndens 
administration och verksamhet. Del II avser den gemensamma resolutionsfonden 
(SRF), som förvaltas av Gemensamma resolutionsnämnden. Den gemensamma 
resolutionsfonden finansieras av banker genom årliga förhandsbidrag till dess att den 
når sin målnivå (se ruta 3). Dessutom kan Gemensamma resolutionsnämnden under 
vissa omständigheter samla in extraordinära efterhandsbidrag9. Vid behov kan fondens 
finansiella resurser användas för att stödja en resolution med hjälp av särskilda 
verktyg, om vissa villkor är uppfyllda10. 

Figur 2 – Gemensamma resolutionsnämndens budget 

 
*Med vissa begränsningar. 

Källa: Europeiska revisionsrätten, på grundval av förordning (EU) nr 806/2014. 

Ansvarsförbindelser i samband med rättsliga förfaranden till följd av 
beslut om resolution eller icke resolution 

13 Den 7 juni 2017 ägde den första resolutionen på EU-nivå rum, och den gällde BPE. 
Gemensamma resolutionsnämnden antog resolutionsordningen för BPE och 
kommissionen godkände den. Sedan dess har nämnden beslutat i fall som rör ett antal 

                                                        
9 Se artikel 71 i SRM-förordningen. 

10 Se artikel 76 i SRM-förordningen. 

FINANSIERING

UTGIFTER

VERKSAMHET DEN GEMENSAMMA
RESOLUTIONSFONDEN

Administrativa bidrag

SRB:s personal, kontor och drift Resolutionsfinansiering*

Förhandsbidrag

Del I Del II

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
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banker huruvida de kommer att försättas i resolution eller omfattas av ett nationellt 
insolvensförfarande (se tabell 2). I bilaga I ges en kort sammanfattning av 
arbetsgången vid Europeiska unionens domstol samt tillgängliga rättsmedel mot beslut 
som fattas av EU:s institutioner, organ och byråer. I bilaga II illustreras den 
beslutsprocess som leder till en bankresolution eller nationella insolvensförfaranden. 

Tabell 2 – Beslut som fattats av Gemensamma resolutionsnämnden 

Datum Bank Beslut Skäl 

7 juni 2017 
Banco 
Popular 
Español S.A. 

Resolution 
Likviditetsbrist och 
allmänintresse 

23 juni 2017 

Banca 
Popolare di 
Vicenza S.p.A. 

Nationella 
insolvensförfaranden 

Kapitalunderskott men 
inget allmänintresse 

Veneto Banca 
S.p.A. 

Nationella 
insolvensförfaranden 

Kapitalunderskott men 
inget allmänintresse 

24 februari 2018 ABLV Bank AS Nationella 
insolvensförfaranden 

Frågor som rör 
bekämpning av 
penningtvätt men inget 
allmänintresse 

15 augusti 2019 AS PNB Banka Nationella 
insolvensförfaranden 

Kapitalunderskott men 
inget allmänintresse 

1 mars 2022 

Sberbank 
Europe AG 

Nationella 
insolvensförfaranden 

Likviditetsbrist men 
inget allmänintresse 

Sberbank d.d. Resolution Likviditetsbrist och 
allmänintresse 

Sberbank 
banka d.d 

Resolution Likviditetsbrist och 
allmänintresse 

Källa: Revisionsrätten på grundval av Gemensamma resolutionsnämnden och ECB. 

Talan mot resolutionsbeslutet avseende Banco Popular Español 

14 I juni 2017 bedömde ECB att BPE skulle ”fallera eller sannolikt komma att fallera”. 
Gemensamma resolutionsnämnden drog slutsatsen att det inte fanns några rimliga 
utsikter att några alternativa åtgärder från den privata sektorns sida skulle kunna 
förhindra BPE:s fallissemang och att resolutionen var av allmänintresse. Det ledde till 
nedskrivning och konvertering av kapitalinstrument och försäljning av banken för 
1 euro. 
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15 Med hänsyn till antalet mål med anknytning till resolutionen av BPE, deras 
komplexitet och deras liknande grunder hade tribunalen utsett sex pilotmål som skulle 
ges företräde11, och alla andra mål vilandeförklarades fram till dess att pilotmålen 
hade avgjorts. Den 24 oktober 2019 avvisade tribunalen det första pilotmålet12. 
Klagandena överklagade till domstolen, som fastställde tribunalens avgörande i en 
dom av den 4 mars 202113. 

16 Den 1 juni 2022 dömde tribunalen i de fem återstående pilotmålen som rörde 
resolutionsordningen för BPE. I samtliga fem mål hade klagandena yrkat på att 
resolutionsbeslutet skulle ogiltigförklaras, medan klaganden i ett av målen14 även 
begärde skadestånd. Tribunalen ogillade talan i målen (se ruta 2). 

Ruta 2 

Tribunalen avvisade samtliga pilotmål avseende Banco Popular 

Den 1 juni 2022 fann tribunalen att talan inte kunde vinna bifall på någon av de 
grunder som klagandena åberopat och SRB vann samtliga mål. 

Tribunalen bekräftade lagenligheten i nämndens beslut att sätta Banco Popular 
Español i resolution och kommissionens beslut att godkänna denna 
resolutionsordning. Skadeståndstalan ogillades och sökandena dömdes att betala 
SRB:s och kommissionens rättegångskostnader. 

Tribunalen fastställde att ett beslut av SRB om resolutionsordningen inte är en 
förberedande rättsakt, utan en rättsakt som har rättsligt bindande verkan och mot 
vilken talan kan väckas vid EU-domstolen. 

Tribunalen klargjorde att en talan kan väckas mot en resolutionsordning som 
antagits av SRB utan att talan även väcks mot kommissionens beslut att godkänna 
ordningen. 

Tribunalen ansåg att dess prövning var begränsad med tanke på att en 
resolutionsordning bygger på mycket komplexa ekonomiska och tekniska 
bedömningar. 

                                                        
11 Gemensamma resolutionsnämndens årsrapport för 2020, avsnitt 5.4.1. 

12 Mål T-557/17. 

13 Mål C-947/19 P. 

14 Mål T-523/17. 

https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/Annual%20Report%202020_Final_web.pdf
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-557/17&language=sv
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-947/19P&language=sv
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&num=T-523/17
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När det gäller påståendet att den värdering15 som gjordes av den oberoende 
värderingsmannen inte var ”rättvis, försiktig och realistisk” ansåg tribunalen att 
med tanke på tidspress och tillgängliga uppgifter ingår viss osäkerhet och 
approximation i all preliminär värdering. Med hänsyn till situationens brådskande 
karaktär ansåg kommissionen med rätta att SRB kunde förlita sig på denna 
värdering för att anta resolutionsordningen. 

Vad gäller talan om skadestånd mot SRB och kommissionen fann tribunalen att 
sökandena inte hade påvisat att SRB eller kommissionen hade agerat rättsstridigt. 
Sökandena hade inte påvisat att SRB eller kommissionen lämnat ut konfidentiella 
uppgifter, och sålunda hade de inte åsidosatt sin tystnadsplikt. 

17 Tribunalens avgöranden kan överklagas till domstolen inom två månader och tio 
dagar efter delgivningen av beslutet. Överklagandet ska vara begränsat till rättsfrågor. 
Fem överklaganden har lämnats in mot tribunalens avgöranden i fyra av pilotmålen16. 

18 I sina slutliga räkenskaper för 2021 redovisade nämnden inga ansvarsförbindelser 
till följd av de pågående målen om resolutionen av BPE. Även om det är svårt att 
förutsäga utgången av dessa rättsliga förfaranden på grund av den tillämpliga rättsliga 
ramens komplexitet samt de nya frågor som tagits upp och bristen på relevant 
rättspraxis fann vi inga bevis som motsäger SRB:s beslut att inte redovisa några 
ansvarsförbindelser i sina räkenskaper för 2021. 

Talan mot beslutet att inte genomföra en definitiv efterhandsvärdering av Banco 
Popular Español 

19 Ogiltighetstalan väcktes i tre fall mot SRB till följd av att det saknades en definitiv 
efterhandsvärdering, men samtliga avvisades av tribunalen17. I domar av den 
21 december 2021 fann domstolen, efter överklagande av två av dessa beslut18, att 
tribunalen hade gjort en riktig bedömning när den slog fast att en efterhandsvärdering 
i vilket fall som helst inte skulle ha haft någon inverkan på klagandenas rättsliga 
ställning under omständigheterna i det aktuella fallet. Den fann även att 
försäljningsverktyget inte ingår bland de fall som avses i artikel 20.12 i SRM-
förordningen, i vilka ytterligare ersättning kan betalas ut till följd av en definitiv 
efterhandsvärdering. 

                                                        
15 Artikel 20.10 i förordning (EU) nr 806/2014. 

16 Mål C-448/22 P, mål C-535/22 P, mål C-539/22 P, mål C-541/22 P och mål C-551/22 P. 
17 Målen T-2/19, T-599/18 och T-512/19. 
18 Målen C-874/19 P och C-934/19 P. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-448/22P&language=sv
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=sv&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=2635766
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=sv&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=2637163
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=sv&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=2636250
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C&num=C-551%252F22&for=&jge=&dates=&language=sv&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=29974
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219287&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219002&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260268&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223151&pageIndex=0&doclang=SV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225052&pageIndex=0&doclang=SV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
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20 I sina slutliga räkenskaper för 2021 har nämnden inte redovisat några 
ansvarsförbindelser kopplade till mål som rör definitiva efterhandsvärderingar. Mot 
bakgrund av domstolens domar av den 21 december 2021 och tribunalens dom av den 
1 juni 2022 (se ruta 2), som återger domstolens resonemang, fann vi inga bevis som 
motsäger SRB:s beslut att inte redovisa några ansvarsförbindelser i detta avseende. 

Talan mot det nationella genomförandebeslutet avseende resolutionen av Banco 
Popular Español 

21 Enligt SRM-förordningen kan Gemensamma resolutionsnämnden efter ett 
resolutionsbeslut under vissa omständigheter bli tvungen att ersätta nationella 
resolutionsmyndigheter för skador för vilka de av nationella domstolar har förpliktats 
att betala19. Det är därför viktigt att nämnden har kännedom om de skadeståndsmål 
som pågår mot nationella resolutionsmyndigheter i de deltagande medlemsstaterna. 

22 Den spanska resolutionsmyndigheten Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria (FROB) utfärdade ett genomförandebeslut i juni 201720 till följd av 
kommissionens godkännande av resolutionsordningen för BPE. Ett antal administrativa 
överklaganden, skadeståndskrav och domstolsförfaranden har väckts mot FROB:s 
beslut. Genomförandebeslutet grundar sig på nationell rätt och är därför föremål för 
nationell rättslig prövning. FROB ska lämna en månatlig rapport till Gemensamma 
resolutionsnämnden om genomförandet av resolutionsordningen och eventuella 
överklaganden och yrkanden i samband med detta21. 

23 Enligt FROB:s rapport från juni 2022 hade FROB mottagit 118 administrativa 
överklaganden av ovannämnda genomförandebeslut och ogillat eller avvisat samtliga. 
FROB hade även mottagit 1 073 ansökningar om inledande av ett administrativt 
förfarande om statens utomobligatoriska ansvar enligt spansk nationell lagstiftning. Av 
dessa har FROB ogillat 414 skadeståndskrav. Sökandena hade väckt talan i 260 mål mot 
FROB, men alla dessa mål har vilandeförklarats av den spanska högsta domstolens 
avdelning för förvaltningsrättsliga mål. 

24 Vi noterar att de nationella förfarandena i stor utsträckning beror på 
resolutionsordningens giltighet och kommissionens godkännandebeslut. Vi 
konstaterade att FROB regelbundet informerade Gemensamma resolutionsnämnden 

                                                        
19 Artikel 87.4 i SRM-förordningen. 
20 Beslut antaget av FROB:s styrkommitté den 7 juni 2017 om Banco Popular Español S.A. 
21 Artikel 28.1 b iii i SRM-förordningen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
https://www.frob.es/en/Resoluciones-del-FROB/Paginas/Resoluciones.aspx?k=2017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
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om nationella förfaranden. Om klagandena i de 260 domstolsförfaranden som pågår 
vid de nationella domstolarna vinner framgång, och det resulterar i att skadestånd ska 
betalas av FROB, kan nämnden behöva betala tillbaka hela eller delar av motsvarande 
belopp22. Nämnden begärde inte något skriftligt uttalande från FROB med en 
bedömning av sannolikheten för ett utflöde av resurser innan årsredovisningen för 
2021 avslutades. På vår uppmaning inhämtade nämnden ett sådant skriftligt uttalande. 
Nämnden redovisade vilken typ av ansvarsförbindelser som är förenade med denna 
tvist, men den anser sig inte kunna kvantifiera de finansiella effekterna. Vi fann inga 
bevis som motsäger nämndens beslut att inte redovisa några ansvarsförbindelser i 
detta avseende. 

Talan mot beslut om att inte sätta en enhet i resolution 

25 I maj 2018 anhängiggjordes två mål vid tribunalen mot Gemensamma 
resolutionsnämndens beslut att inte vidta några resolutionsåtgärder med avseende på 
ABLV Bank AS och dess dotterbolag ABLV Bank Luxembourg. När det gäller 
årsredovisningen för 2021 vidhåller nämnden sin ståndpunkt att det inte finns någon 
risk för ett utflöde av ekonomiska resurser23 i dessa fall, och därför redovisade den inte 
några ansvarsförbindelser24. Den 6 juli 2022 hade tribunalen mycket riktigt ogillat båda 
målen, men drog, i linje med tidigare rättspraxis, slutsatsen25 att beslutet att inte anta 
resolutionsverktyg för ett kreditinstitut utgör en rättsakt mot vilken talan kan väckas. 
Tribunalen ansåg att nämnden, mot bakgrund av dess utrymme för skönsmässig 
bedömning, inte gjorde sig skyldig till en uppenbart oriktig bedömning när den fann att 
sökanden fallerade eller sannolikt skulle komma att fallera. Tribunalen drog dessutom 
slutsatsen att SRB hade rätt att förlita sig på ECB:s bedömning att sökanden ”fallerade 
eller sannolikt skulle komma att fallera” för att kontrollera att det inte fanns några 
rimliga utsikter för att andra alternativa åtgärder skulle ha kunnat förhindra att 
sökanden fallerade inom överskådlig tid. ABLV Bank AS dömdes att betala SRB:s 
rättegångskostnader. 

26 I augusti 2019 drog nämnden dessutom slutsatsen att resolutionen av AS PNB 
Banka inte var nödvändig i allmänhetens intresse till följd av ECB:s bedömning att 
banken ”fallerade eller sannolikt skulle komma att fallera”. Beslutet att inte anta en 

                                                        
22 Artikel 87.4 i SRM-förordningen. 
23 Gemensamma resolutionsnämndens slutliga årsredovisning – budgetåret 2021, s. 41. 
24 Gemensamma resolutionsnämndens slutliga årsredovisning – budgetåret 2021, s. 41. 
25 Tribunalens beslut av den 14 maj 2020 i mål T-282/18 Ernests Bernis m.fl. mot SRB och 

tribunalens dom av den 6 juli 2022 i mål T-280/18 ABLV Bank AS mot SRB. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190815%7Eb8e2038aa9.sv.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=%3BALL&language=sv&num=T-282/18&jur=T
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-280/18&language=sv
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resolutionsordning överklagades av banken och några av dess aktieägare vid 
tribunalen. I maj 2022 förklarade tribunalen förfarandet vilande till dess att slutliga 
avgöranden i relaterade mål hade meddelats26. Gemensamma resolutionsnämnden 
fortsätter att bedöma sannolikheten för ett utflöde av ekonomiska resurser som 
ytterst liten och därför redovisade nämnden inga ansvarsförbindelser i räkenskaperna 
för 202127. Vi fann inga bevis som motsade nämndens bedömning. 

27  Till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina, införde EU och Förenta staterna 
sanktioner mot vissa ryska banker. Man bedömde att Sberbank d.d. i Kroatien och 
Sberbank banka d.d. i Slovenien ”fallerade eller sannolikt skulle komma att fallera” på 
grund av en försämring av deras likviditetssituation28. Följaktligen beslutade nämnden 
att anta resolutionsordningar för Sberbank d.d. och Sberbank banka d.d. Inom ramen 
för respektive resolutionsordning beslutade nämnden att överföra alla aktier som 
emitterats av Sberbank d.d. och Sberbank banka d.d. till Hrvatska Poštanska Banka d.d. 
respektive Nova ljubljanska banka d.d. Nämnden beslutade också att inte anta någon 
resolutionsordning för Sberbank Europe AG. Fram till undertecknandet av nämndens 
slutliga räkenskaper för 2021 inleddes inga rättsliga förfaranden mot denna resolution. 
Gemensamma resolutionsnämnden redovisade därför inga ansvarsförbindelser eller 
avsättningar.29 Men efter räkenskapernas avslutande har Sberbank Europe och 
Sberbank of Russia väckt talan i flera mål mot Gemensamma resolutionsnämnden, 
kommissionen och rådet.30 Dessa mål kommer därför att tas med först i räkenskaperna 
för 2022. 

Ansvarsförbindelser i samband med principen ”inte sämre villkor för 
borgenär” 

28 För att skydda den grundläggande rätten till egendom anges i SRM-förordningen 
att borgenärer inte ska åsamkas större förluster genom resolution än de skulle 
åsamkas vid en avveckling enligt normala insolvensförfaranden. Enligt principen ”inte 
sämre villkor för borgenär” ska borgenärer som skulle ha behandlats bättre under 
normala insolvensförfaranden få ersättning från resolutionsfonden. För att bedöma 

                                                        
26 Mål T-275/19 PNB Banka mot ECB, mål T-301/19 PBN Banka mot ECB och mål T-330/19 

PNB Banka mot ECB. 
27 Gemensamma resolutionsnämndens slutliga årsredovisning – budgetåret 2021, s. 41. 
28 ECB:s bedömning att bankerna fallerade eller sannolikt skulle komma att fallera, 

28 februari 2022. 
29 Gemensamma resolutionsnämndens slutliga årsredovisning – budgetåret 2021, s. 47. 
30 Målen T-450/22, T-523/22, T-524/22, T-525/22, T-526/22, T-527/22, T-571/22 och 

T-572/22. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-275/19&language=sv
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-301/19&language=sv
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-330/19&language=sv
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ssm.pr220228%7E3121b6aec1.sv.html
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-450/22&language=sv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022TN0523&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022TN0524&from=EN
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behandlingen av borgenärer och aktieägare måste en värdering av skillnader i 
behandling genomföras. Under 2021 har det inte skett någon ny utveckling i sex 
pågående mål avseende principen ”inte sämre villkor för borgenär”. Se vår rapport för 
2020. 

Ansvarsförbindelser som gäller bankers bidrag till den gemensamma 
resolutionsfonden 

29 Banker i bankunionen är enligt lag skyldiga att på grundval av sina individuella 
riskprofiler bidra till den gemensamma resolutionsfonden (se ruta 3 och bilaga III), ett 
bidrag som beräknas med hjälp av en metod som anges i kommissionens delegerade 
förordning (EU) 2015/63 och den målnivå som beräknas av Gemensamma 
resolutionsnämnden. 

Ruta 3 

Den gemensamma resolutionsfonden 

Målnivån för den gemensamma resolutionsfonden är minst 1 % av det totala 
insättningsbelopp som garanteras i bankunionen i slutet av 2023. Med hänsyn till 
den nuvarande årliga ökningen av garanterade insättningar skulle detta belopp 
uppgå till cirka 80 miljarder euro. De årliga bidrag som under 2022 meddelades till 
2 896 banker uppgick till 13,67 miljarder euro. Om man inkluderar 
förhandsbidragen från 2022 års cykel kommer fondens tillgängliga finansiella 
medel att uppgå till cirka 66 miljarder euro. 

 
Anm.: Skillnaden justeras varje år fram till 2023. 
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58
65

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=60060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=EN&_sm_au_=iVVcsTbVfK2QQqj5VkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=EN&_sm_au_=iVVcsTbVfK2QQqj5VkFHNKt0jRsMJ
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Den 27 januari och den 8 februari 2021 undertecknade medlemsstaterna i 
Europeiska stabilitetsmekanismen överenskommelsen om ändring av fördraget 
om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen. Ändringarna omfattar en 
säkerhetsmekanism i den gemensamma resolutionsfonden som, enligt styrelsens 
förslag till beslut, ska ge tillgång till en kreditlina på upp till ett nominellt tak på 
68 miljarder euro31. Det reformerade fördraget kommer att träda i kraft när det 
har ratificerats av parlamenten i samtliga 19 medlemsstater i Europeiska 
stabilitetsmekanismen32. 

Källa: Gemensamma resolutionsnämnden, Europeiska stabilitetsmekanismen. 

Ansvarsförbindelser som härrör från mål gällande förhandsbidrag på EU-nivå 

30 Vid tidpunkten för undertecknandet av nämndens slutliga räkenskaper för 2021 
pågick 63 förfaranden med koppling till förhandsbidrag (2020: 44 förfaranden) mot 
Gemensamma resolutionsnämnden vid tribunalen (62) och domstolen (1). Inga 
ansökningar om ogiltigförklaring hade lämnats in mot nämndens beslut om 
förhandsbidrag för 2022. Efter det att räkenskaperna undertecknats har 
24 ansökningar lämnats in mot förhandsbidragen för 202233 (se figur 3). Dessa mål 
kommer därför att endast tas med i räkenskaperna för 2022. 

Figur 3 – Fördelning av mål avseende förhandsbidrag som pågick vid 
EU-domstolen i september 2022 

 
Källa: Gemensamma resolutionsnämnden. 

                                                        
31 Europeiska stabilitetsmekanismen. 

32  Avtal om ändring av fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen. 

33 Mål T-347/21, som väcktes den 21 juni 2021, var det första målet mot Gemensamma 
resolutionsnämndens beslut om förhandsbidrag för 2021. 

Beslut om förhandsbidrag

2016

1

Totalt antal pågående 
mål vid EU-domstolen

varav överklaganden

2017 2018 2019 2020 2021 2022

4
1

6
11

19 22 24

https://www.esm.europa.eu/legal-documents/esm-treaty-amending-agreement
https://www.esm.europa.eu/about-esm/esm-treaty-reform-explainer?_sm_au_=iVVDSDkfWT1DMWkNVkFHNKt0jRsMJ
https://www.consilium.europa.eu/sv/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2019035&DocLanguage=en
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-347/21&language=sv


 21 

 

31 I sina slutliga räkenskaper för 2021 redovisade Gemensamma 
resolutionsnämnden ansvarsförbindelser med kopplingar till förhandsbidrag på 
5,5 miljoner euro (2020: 186 miljoner euro) i samband med åtta (2020: 41) pågående 
mål vid tribunalen34 (se figur 4) eftersom den i dessa fall bedömde risken för ett 
utflöde av ekonomiska resurser som ”möjlig”. Nämnden redovisade också 
2,55 miljoner euro för 51 mål där den kan bli tvungen att betala klagandens 
rättegångskostnader om domstolen beslutar det. 

Figur 4 – Utveckling över tid av beloppet för ansvarsförbindelser i 
nämndens räkenskaper som rör förhandsbidrag till den gemensamma 
resolutionsfonden 

 
Källa: Gemensamma resolutionsnämndens räkenskaper. 2021: 5 509 446,47 euro i ansvarsförbindelser 
avseende rättsfall om förhandsbidrag på EU-nivå och 2 550 000,00 euro i rättegångskostnader för 
pågående mål. 

32 Den betydande förändringen i det redovisade beloppet avseende 
ansvarsförbindelser kan främst tillskrivas två faktorer. Den första faktorn är 
domstolens ogiltigförklarande av nämndens beslut från 2017 om förhandsbidrag och 
det klargörande som det ledde till avseende giltigheten av den rättsliga ramen för 

                                                        
34 Gemensamma resolutionsnämndens slutliga årsredovisning – budgetåret 2021, s. 39–40. 
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https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts


 22 

 

förhandsbidrag (se punkt 42 och ruta 5). Detta minskade den ekonomiska risken för 
utbetalningar från den gemensamma resolutionsfonden betydligt. I stället redovisade 
nämnden ansvarsförbindelser för rättegångskostnader i samband med 
förfarandebrister. Den andra faktorn är nämndens nya metod, baserad på vår tidigare 
rekommendation35, för att uppskatta ansvarsförbindelser (se punkt 35) i mål där 
sannolikheten för ett utflöde av ekonomiska resurser från den gemensamma 
resolutionsfonden bedöms vara möjlig och kan kvantifieras på ett tillförlitligt sätt. 

33 I sina räkenskaper för 2020 hade nämnden redovisat det totala värdet av 
förhandsbidragen som ansvarsförbindelser i omtvistade fall på grund av en osäkerhet 
om domstolens tillvägagångssätt när det gäller giltigheten av den rättsliga ramen efter 
tribunalens dom 202036. I sina räkenskaper för 2021 redovisade nämnden, med hjälp 
av en ny metod, den uppskattade skillnaden mellan de mottagna beloppen och den 
eventuella omräkningen av förhandsbidragsbeloppet för 2021 i de rättsfall där risken 
för ett utflöde av ekonomiska resurser bedömdes som möjlig. 

34 För 2016, 2017, 2018, 2019 eller 2020 års förhandsbidragscykler redovisade 
nämnden inga ansvarsförbindelser utöver rättegångskostnader, eftersom den 
bedömde risken för ett utflöde av ekonomiska resurser från den gemensamma 
resolutionsfonden som ytterst liten. Dessa ärenden återupptogs efter domstolens 
avgöranden i tre mål som rörde bidragscykeln 201737. 

Metod som SRB använt för att beräkna skillnaden mellan det ursprungliga 
förhandsbidragsbeslutet och det eventuella reviderade beslutet för 2021 års mål 
gällande förhandsbidrag 

35 För att genomföra revisionsrättens rekommendation38 utvecklade nämnden en 
ny metod för att beräkna den uppskattade skillnaden i bidrag mellan ett ursprungligt 
förhandsbidragsbeslut och ett eventuellt reviderat beslut baserat på en omräkning 
som påverkas av de riskindikatorer och riskjusteringsprocesser som bestrids (se figur 5 
och figur 6). Den nya metoden har dock endast använts för de mål gällande 
förhandsbidrag under 2021 för vilka risken har bedömts som möjlig, beroende på 
vilken typ av grunder som åberopats i respektive ansökan. För de återstående mål som 
pågår avseende förhandsbidragsbeslut under åren 2016–2021 bedömde nämnden 

                                                        
35 2020 års rapport om ansvarsförbindelser, rekommendation 1, s. 43. 

36 Domstolens dom av den 15 juli 2021 i målen C-584/20 P och C-621/20 P, kommissionen 
mot Landesbank Baden-Württemberg och SRB mot Landesbank Baden-Württemberg. 

37 Målen C-584/20 P och C-621/20 P, C-663/20 P och C-664/20 P. 

38 2020 års rapport om ansvarsförbindelser, rekommendation 1, s. 43. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_SV.pdf
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-584/20P&language=sv
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-621/20P&language=sv
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-584/20P&language=sv
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-621/20P&language=sv
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-663/20P&language=sv
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-664/20P&language=sv
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_SV.pdf
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risken som ytterst liten. Kommissionen tillämpade därför inte den nya metoden och 
beräknade inga ansvarsförbindelser. 

Figur 5 – Beräkning av förhandsbidrag: fastställande av institutens 
riskprofil 

 
Källa: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/63, tabellen i skäl 136 i beslutet 
SRB/ES/2021/22 och rättsfall som rör 2021 års förhandsbidragscykel. 
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Figur 6 – Steg i beräkningen av riskjusteringsfaktorerna 

 
Källa: Delegerad förordning (EU) 2015/63 och rättsfall som rör 2021 års förhandsbidragscykel. 

36 Några sökande har gjort gällande att de, eftersom de tillhör institutionella 
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38 I andra mål ifrågasätts nämndens tolkning av delegerad förordning (EU) 2015/63 
på grund av att den inte tagit hänsyn till vissa riskindikatorer i sin beräkning, nämligen 
”kapitalbas och kvalificerade skulder som innehas utöver minimikravet för kapitalbas 
och kvalificerade skulder”, ”stabil nettofinansieringskvot” och delindikatorerna 
”komplexitet” och ”möjlighet till resolution” (se figur 5 och figur 4 och 
Ordförklaringar). Nämnden beaktade i själva verket inte dessa riskindikatorer i sin 
beräkning, med hänvisning till att det saknades jämförbara uppgifter för alla banker 
och att de måste behandlas lika. Nämnden kunde till exempel inte beräkna alla 
bankers tillgängliga skulder utöver ”minimikraven för kapitalbas och kvalificerade 
skulder”, eftersom nämnden och de nationella resolutionsmyndigheterna ännu inte 
har fastställt bindande mål vad gäller ”minimikrav för kapitalbas och kvalificerade 
skulder” för alla banker inom deras respektive ansvar. Vi har tagit upp detta problem i 
tidigare rapporter39. Även om nämnden bedömde den övergripande risken för ett 
utflöde av ekonomiska resurser som möjlig i några av dessa mål, redovisade den inga 
ansvarsförbindelser för de särskilda invändningarna i sak eftersom relevanta uppgifter 
saknades (se ruta 4). I räkenskaperna nämnde den inte heller skälen till varför inga 
relaterade ansvarsförbindelser redovisades. 

Ruta 4 

Riskindikatorer som överklagats av banker för vilka SRB inte 
beräknade någon finansiell exponering 

Standardrapporteringen av ”stabil nettofinansieringskvot” blev tillämplig som ett 
väsentligt tillsynskrav i juni 202140. Genom förordning (EU) 2019/876 infördes ett 
tillsynskrav avseende en stabil nettofinansieringskvot på 100 % som tillämpas från 
och med den 28 juni 202141. Fram till dess hade det inte funnits någon bindande 
harmoniserad standard för stabil nettofinansieringskvot. Därför beslutade 
Gemensamma resolutionsnämnden att inte använda den för förhandscykeln 2021. 
Nämnden kommer att tillämpa indikatorn för stabil nettofinansieringskvot från 
och med 2023 års förhandsbidragscykel. 

                                                        
39 Rekommendation 2 i särskild rapport 23/2017 och punkt 73 i särskild rapport 01/2021. 
40 EBA/ITS/2020/05, Final report: Draft implementing technical standards on supervisory 

reporting requirements for institutions under Regulation (EU) No 575/2013. 
41 Skäl 45–48 samt artiklarna 2.4 och 3.2 i förordning (EU) 2019/876. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0876&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_23/SR_SRB-BU_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/sv/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/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0876&from=EN
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I alla mål där grunder åberopats som rör riskindikatorn ”skulder som innehas 
utöver minimikraven för kapitalbas och kvalificerade skulder” kunde nämnden 
inte beräkna bidragsskillnaden mellan de ursprungliga förhandsbidragsbesluten 
och eventuella reviderade beslut. Gemensamma resolutionsnämnden 
kvantifierade därför inga ansvarsförbindelser i dessa fall med avseende på 
grunderna i fråga. 

Nämnden konstaterade att det skulle strida mot principen om likabehandling att 
endast tillämpa riskindikatorn ”kapitalbas och kvalificerade skulder som innehas 
utöver minimikraven för kapitalbas och kvalificerade skulder” på de institut för 
vilka minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder redan har fastställts. 

För delindikatorerna ”komplexitet” och ”möjlighet till resolution” finns inte heller 
uppgifter tillgängliga i harmoniserad form för alla institut i de deltagande 
medlemsstaterna för referensåret 2019 (förhandsbidragscykeln 2021). Nämnden 
bedömde därför att den inte kan tillämpa dessa delindikatorer för förhandscykeln 
2021. 

39 Med hänsyn till den höga graden av osäkerhet och det komplexa regelverket drar 
vi slutsatsen att tillämpningen av den nya metoden för att uppskatta 
ansvarsförbindelser i förhandsbidragsfallen har förbättrat korrektheten i det 
redovisade beloppet. 

Utvecklingen i mål som avser nämndens beslut om förhandsbidrag för 2016 

40 I september 2019 överklagade NRW Bank42 tribunalens dom från juni 2019 i mål 
T-466/16 som avvisade talan. I oktober 2021 upphävde domstolen tribunalens dom 
och återförvisade ärendet till tribunalen för avgörande i sak. Nämnden bedömde 
risken som ytterst liten i detta fall och redovisade inga ansvarsförbindelser. Vi fann 
inga bevis som skulle kunna motsäga nämndens bedömning. 

Utvecklingen i mål som avser nämndens reviderade beslut om förhandsbidrag för 2016 

41 Den 28 november 2019 ogiltigförklarade tribunalen nämndens beslut om 
förhandsbidrag för 2016 för tre banker av förfarandemässiga skäl43. Eftersom 
beräkningen fortfarande var giltig utfärdade nämnden ett nytt beslut om de 
omtvistade förhandsbidragen för 2016 enligt ett reviderat förfarande. I maj, juni och 
augusti 2020 ingav de tre bankerna ansökningar vid tribunalen om ogiltigförklaring av 

                                                        
42 Mål C-662/19 P. 
43 Mål T-365/16, de förenade målen T-377/16, T-645/16 och T-809/16 samt mål T-323/16. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-466/16&language=sv
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-662/19P&language=sv
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-365/16&language=sv
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-377/16&language=sv
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-645/16&language=sv
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-809/16&language=sv
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-323/16&language=sv
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nämndens nya beslut om förhandsbidrag för 2016. Tribunalen återupptog 
förhandlingarna i tre av målen44 efter att domstolen meddelat sina avgöranden i tre 
pågående mål gällande förhandsbidrag för 201745. Nämnden bedömde risken som 
ytterst liten i dessa fall och redovisade inga ansvarsförbindelser. Vi fann inga bevis som 
skulle kunna motsäga nämndens bedömning. 

Utvecklingen i mål som rör besluten om förhandsbidrag för 2017 

42 Den 15 juli 2021 upphävde domstolen (stora avdelningen) tribunalens avgörande 
i ett mål46. Domstolen ogiltigförklarade nämndens beslut om förhandsbidrag på grund 
av otillräcklig motivering och fastställde giltigheten av de omtvistade bestämmelserna i 
kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/6347. Till följd av denna dom 
utfärdade nämnden ett nytt beslut om förhandsbidrag den 15 december 2021. Den 
15 mars 2022 begärde banken att detta nya beslut skulle ogiltigförklaras48. Nämnden 
överklagade även tribunalens två andra domar av den 23 september 2020 och 
domstolen meddelade sitt avgörande den 3 mars 202249 (se ruta 5). 

                                                        
44 Målen T-336/20, T-339/20 och T-499/20. 

45 Målen C-584/20 P och C-621/20 P, C-663/20 P och C-664/20 P. 
46 Dom av den 23 september 2020 i mål T-411/17, Landesbank Baden-Württemberg mot SRB. 
47 Målen C-584/20 P och C-621/20 P, kommissionen mot Landesbank Baden-Württemberg 

respektive SRB mot Landesbank Baden-Württemberg. 
48 Mål T-142/22, Landesbank Baden-Württemberg mot SRB. 

49 Målen C-663/20 P, SRB mot Hypo Vorarlberg Bank AG och C-664/20 P, SRB mot Portigon 
och kommissionen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=EN&_sm_au_=iVVcsTbVfK2QQqj5VkFHNKt0jRsMJ
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-336/20&language=sv
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-339/20&language=sv
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=%3BALL&language=sv&num=T-499/20&jur=T
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-584/20P&language=sv
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-621/20P&language=sv
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-663/20P&language=sv
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-664/20P&language=sv
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&num=T-411/17
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-584/20P&language=sv
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-621/20P&language=sv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022TN0142
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-663/20P&language=sv
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-664/20P&language=sv
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Ruta 5 

Allmänna konsekvenser av domstolens dom av den 3 mars 2022 om 
Gemensamma resolutionsnämndens beslut om förhandsbidrag för 
2017 

Domstolen ogiltigförklarade nämndens beslut om förhandsbidrag för 2017 med 
avseende på två banker50, i enlighet med den linje som domstolen intog i sin 
tidigare dom av den 15 juli 2021. I synnerhet klargjorde EU-domstolen följande: 

1. Nämndens beslut om förhandsbidrag för 2017 och dess bilaga hade bestyrkts 
på ett korrekt sätt. 

2. Nämndens beslut om förhandsbidrag för 2017 motiverades inte tillräckligt, 
men motiveringsskyldigheten måste vägas mot skyldigheten att skydda andra 
bankers konfidentiella uppgifter. I fråga om i vilken utsträckning nämnden är 
skyldig att lämna motiveringar, hänvisar vi till domstolens relevanta domar 
och beslut.51  

Domstolen fastslog att verkningarna av Gemensamma resolutionsnämndens 
ogiltigförklarade förhandsbidragsbeslut från 2017 med avseende på de två 
bankerna skulle bestå i högst 6 månader fram till ikraftträdandet av ett nytt beslut 
från nämnden om förhandsbidragscykeln för 2017. 

Utvecklingen i mål som rör förhandsbidragscyklerna 2018–2020 

43 I ett av de mål avseende 2018 års bidragscykel som ingetts till tribunalen 
(T-758/18 ABLV Bank mot SRB) bedömde nämnden att risken för ogiltigförklaring var 
ytterst liten och redovisade inga ansvarsförbindelser. Detta är förenligt med 
tribunalens dom från januari 2021 i vilken talan avvisades och som banken överklagade 
i mars 202152. I september 2022 avvisade EU-domstolen överklagan. 

44 Nämnden ansåg dock att det var möjligt att de överklagade 
förhandsbidragsbesluten i alla andra mål som rörde bidragscyklerna 2018, 2019 och 
2020 skulle komma att ogiltigförklaras av förfarandemässiga skäl på grund av 
otillräcklig motivering, eftersom de inte till fullo uppfyllde de krav på motivering som 

                                                        
50 Målen T-414/17 Hypo Vorarlberg Bank mot SRB och T-420/17 Portigon AG mot SRB och 

kommissionen. 
51 Målen C-584/20 P och C-621/20 P, punkt 137, C-663/20 P, punkt 102 och C-664/20 P, 

punkt 105. 

52 Mål C-202/21 P, ABLV Bank mot SRB. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-758/18&language=sv
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-414/17&language=sv
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-420/17&language=sv
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-584/20P&language=sv
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-621/20P&language=sv
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-663/20P&language=sv
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-664/20P&language=sv
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-202/21P&language=sv
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domstolen fastställt i tre överklagandemål (se punkt 42). I dessa mål anser nämnden 
att även om beslut om förhandsbidrag hade antagits på nytt efter en dom, skulle detta 
inte ha påverkat beräkningen av förhandsbidragen, trots eventuella invändningar i sak, 
eftersom besluten endast skulle korrigera motiveringen. I ett sådant scenario skulle 
beräkningen av förhandsbidragen fortfarande kunna påverkas i framtiden, men endast 
om de berörda bankerna beslutade att överklaga och framföra invändningar i sak mot 
de nya besluten. För målen avseende 2018, 2019 och 2020 bedömde nämnden därför 
risken för ett utflöde av ekonomiska resurser från den gemensamma 
resolutionsfonden som ytterst liten, med undantag för rättegångskostnader, och 
tillämpade därför inte den nya metoden. Däremot tillämpade nämnden den nya 
metoden i de mål avseende 2021 där risken bedömdes som möjlig, eftersom den 
ansåg att det var rimligt att anta att EU-domstolen där skulle avgöra sakförhållanden 
rörande beräkningen av förhandsbidragen. 

45 Sammanfattningsvis fann vi inga bevis som motsäger nämndens slutsatser om 
sina ansvarsförbindelser utifrån den information som fanns tillgänglig vid tidpunkten 
för avslutandet av räkenskaperna 2021. 

Utvecklingen i ärenden som rör förhandsbidragscykeln 2021 

46 Ogiltighetstalan har väckts i 22 mål som rör 2021 års beslut om förhandsbidrag, 
och dessa pågår fortfarande vid tribunalen. I de fall där risken för ett utflöde av 
ekonomiska resurser har bedömts som möjlig tillämpade nämnden den nya metoden 
och beräknade en ansvarsförbindelse (se punkterna 35–39). 

47 Vi fann inga bevis som skulle kunna motsäga Gemensamma resolutionsnämndens 
bedömning av sannolikheten för ett utflöde av ekonomiska resurser i de fall som rör 
2021. 

Ärende som rör oåterkalleliga betalningsåtaganden 

48 Ett annat mål53 som är anhängigt vid tribunalen rör tolkningen av artikel 7.3 i 
rådets genomförandeförordning (EU) 2015/81 inom ramen för avtal om oåterkalleliga 
betalningsåtaganden som ingåtts med SRB. Sökanden, som har upphört med sin 
verksamhet som kreditinstitut, anser att nämndens vägran att återbetala de belopp 
som betalats i form av kontantgarantier för oåterkalleliga betalningsåtaganden för 
åren 2015–2021 utgör ett åsidosättande av dess avtalsenliga skyldigheter. SRB anser 
att risken för ett utflöde av ekonomiska resurser från den gemensamma 

                                                        
53 Mål T-688/21, BNP Paribas Public Sector mot SRB. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0081&from=EN
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-688/21&language=sv
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resolutionsfonden är ytterst liten. Vi fann inga bevis som motsade nämndens 
slutsatser. 

Uppskattning av ansvarsförbindelser för motpartens rättegångskostnader 

49 I sina slutliga räkenskaper för 2021 redovisade Gemensamma 
resolutionsnämnden för första gången separata ansvarsförbindelser i samband med 
regleringar av motpartens juridiska ombuds rättegångskostnader i de fall där nämnden 
bedömde sannolikheten för sökandens framgång som möjlig (utan att det 
nödvändigtvis leder till någon utbetalning från den gemensamma resolutionsfonden). 
Nämnden uppskattade rättegångskostnaderna för alla dessa pågående mål till 
sammanlagt 2,55 miljoner euro. Nämnden grundade sin uppskattning på den senast 
gjorda regleringen i ett liknande mål54. Men nämndens analys tog inte i tillräcklig 
utsträckning upp skillnader i de berörda målens komplexitet och längd, vilket påverkar 
de uppkomna rättegångskostnaderna. 

50 I fem mål, där nämnden bedömde sannolikheten för ett utflöde av ekonomiska 
resurser som trolig, redovisade den avsättningar på 242 750 euro för kostnader för 
motpartens juridiska ombud. I detta sammanhang noterar vi att nämnden direkt 
kostnadsfört betalningen av rättegångskostnader för ett mål som reglerades i januari 
2021, utan att använda den relevanta avsättningen i räkenskaperna för 2020 för detta 
mål. 

Ansvarsförbindelser som härrör från nationella mål gällande förhandsbidrag 

51 Utöver de ovannämnda målen har ett antal banker i fyra medlemsstater 
(Österrike, Italien, Finland och Tyskland) inlett administrativa eller rättsliga förfaranden 
mot besluten om deras förhandsbidrag. Det belopp på 4 712 miljoner euro som 
bestridits (se tabell 3) avser beslut om förhandsbidrag som väntar på avgörande efter 
överklaganden på nationell nivå (702 administrativa överklaganden och 
9 överklaganden vid nationella domstolar i de fyra länderna i fråga). Flest mål inleddes 
i Tyskland. Vi noterar att det totala belopp som bestridits har ökat jämfört med 2020. 

52 Trots en dom från december 2019, där domstolen fastställde att endast EU-
domstolen är behörig att pröva lagenligheten av nämndens beslut om förhandsbidrag 
till den gemensamma resolutionsfonden55, kommer det hela tiden nya nationella mål. 

                                                        
54 Gemensamma resolutionsnämndens slutliga årsredovisning – budgetåret 2021, s. 41. 

55 Domstolens dom av den 3 december 2019 i mål C-414/18. 

https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221243&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2411217
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-414/18&language=sv
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Gemensamma resolutionsnämnden anser att risken för ett utflöde av ekonomiska 
resurser till följd av nationella mål mot förhandsbidrag är ytterst liten. Nämnden 
redovisade därför inga ansvarsförbindelser i samband med sådana mål56. 

Tabell 3 – Utvecklingen av belopp som bestridits på nationell nivå 
avseende förhandsbidrag till den gemensamma resolutionsfonden 

Bidrag som 
hänför sig till år 

Antal mål 

2022 

Belopp som 
bestridits 

2022  

(i miljoner euro) 

Antal mål 

2021 

Belopp som 
bestridits 

2021 

(i miljoner euro) 

2022 3 232 ej tillämpligt ej tillämpligt 

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 

Totalt 711 4 712 682 3 746 
Källa: Revisionsrätten på grundval av uppgifter från Gemensamma resolutionsnämnden. Alla belopp per 
maj respektive år och avrundade till närmaste miljon. 

53 Även om nämnden inte redovisade nationella mål och omtvistade belopp i sina 
räkenskaper för 2021 fortsatte den att övervaka ärenden som lämnats in till nationella 
domstolar avseende nämndens beslut om förhandsbidrag. I linje med vår tidigare 
rekommendation57 inhämtade nämnden också skriftliga uttalanden från de nationella 
resolutionsmyndigheterna på sin oberoende externa revisors vägnar. 

54 Mängden information som tillhandahölls av de nationella 
resolutionsmyndigheterna varierade avsevärt. I sin skriftliga försäkran uppgav en 
nationell resolutionsmyndighet att för alla mål utom de som rörde 2016, och där risken 
bedömdes som ytterst liten, kunde de inte bedöma sannolikheten för att de 
förhandsbeslut som var föremål för nationella administrativa förfaranden eller rättsliga 
förfaranden skulle ogiltigförklaras. En annan nationell resolutionsmyndighet uppgav 

                                                        
56 Gemensamma resolutionsnämndens slutliga årsredovisning – budgetåret 2021, s. 40. 

57 2020 års rapport om ansvarsförbindelser, rekommendation 2, s. 44. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_SV.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_SV.pdf
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att det inte var möjligt att bedöma de aktuella målen. Slutligen bedömde en tredje 
nationell resolutionsmyndighet risken för sina mål som ytterst liten. 

Ansvarsförbindelser i samband med administrativa bidrag 

55 Överklaganden av meddelanden om administrativa bidrag kan lämnas in till 
nämndens överklagandepanel inom sex veckor från den dag då meddelandet 
utfärdades58. Överklagandepanelens beslut kan överklagas i tribunalen. Under 2021 
överklagades inga meddelanden om administrativa bidrag av bankerna. Gemensamma 
resolutionsnämnden redovisade därför inga ansvarsförbindelser i samband med 
administrativa bidrag. 

Övriga upplysningar 

56 Gemensamma resolutionsnämnden visade att den hade infört lämpliga 
internkontroller som ger en överblick över relevanta rättstvister vid EU-domstolen och 
nationella domstolar. Men på grund av de nationella förfarandenas karaktär är 
nämnden i hög grad beroende av samarbete med de berörda nationella 
resolutionsmyndigheterna. Vi konstaterade att Gemensamma resolutionsnämndens 
jurister gjorde en intern riskbedömning med en redogörelse för bakomliggande skäl för 
varje kategori av rättstvister som de lämnade till räkenskapsföraren. Utvecklingen 
rapporteras regelbundet till nämndens styrelse. 

Del II: Kommissionens ansvarsförbindelser 

57 I sina räkenskaper per den 31 december 2021 har kommissionen inte redovisat 
några ansvarsförbindelser som hade uppkommit till följd av utförande av sina 
uppgifter enligt SRM-förordningen. 

58 Till följd av kommissionens godkännande av den resolutionsordning för BPE som 
antagits av Gemensamma resolutionsnämnden59 pågick 26 mål vid tribunalen mot 
kommissionen i juni 2022. I fyra ytterligare mål där kommissionen var svarande 
meddelade tribunalen den 1 juni 2022 avgöranden där talan ogillades i sin helhet 
(se ruta 2). Dessa mål föranledde därför inget utflöde av ekonomiska resurser. 

                                                        
58 Artikel 85.3 i SRM-förordningen. 
59 Godkännande av resolutionsordningen för Banco Popular Español, S.A. (BPE). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
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59 Kommissionen är också svarande i två mål om förhandsbidrag och intervenient i 
andra akter som rör förhandsbidrag. Men eftersom kommissionen inte deltar i 
beslutsprocessen för förhandsbidragen redovisade den inte några ansvarsförbindelser. 

60 Vi fann inga bevis som skulle kunna motsäga kommissionens bedömning av 
pågående rättstvister i samband med kommissionens utförande av sina uppgifter vad 
gäller den gemensamma resolutionsmekanismen. 

Del III: Rådets ansvarsförbindelser 

61 Rådet har bekräftat att det per den 31 december 2021 inte hade några 
ansvarsförbindelser som hade uppkommit på grund av utförandet av dess uppgifter 
enligt SRM-förordningen. 

62 Till och med juni 2022 hade rådet inte varit delaktigt i några resolutionsbeslut. 
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Slutsatser och rekommendationer 
63 När det gäller mål som rör beslut om resolution och icke-resolution på EU-nivå 
bedömde nämnden och kommissionen risken för ett utflöde av ekonomiska resurser 
som ytterst liten och redovisade följaktligen inga ansvarsförbindelser (se punkterna 18, 
20, 25, 26 och 57). 

64 I sina räkenskaper för 2021 redovisade Gemensamma resolutionsnämnden 
ansvarsförbindelser på 5,5 miljoner euro för potentiella utbetalningar från den 
gemensamma resolutionsfonden med koppling till pågående mål mot nämndens 
beslut om förhandsbidrag som fattats 2021. Nämnden redovisade också en 
ansvarsförbindelse på 2,55 miljoner euro för motpartens juridiska ombuds 
rättegångskostnader. Detta gäller de flesta pågående mål som rör beslut om 
förhandsbidrag för åren 2016–2021 (se punkt 31 och figur 4). Nämndens analys tog 
inte i tillräcklig utsträckning upp skillnader i förfarandenas komplexitet och längd, 
vilket påverkar de uppkomna rättegångskostnaderna (se punkt 49). 

65 I de mål som rörde 2021 och där nämnden bedömde risken för ett utflöde av 
ekonomiska resurser från den gemensamma resolutionsfonden som möjlig tillämpade 
den en metod för att beräkna den uppskattade skillnaden mellan beloppet i det 
ursprungliga beslutet om förhandsbidrag och den eventuella omräkningen. Detta 
återspeglar den faktiska ekonomiska risken bättre i dessa mål. Metoden tog dock 
endast hänsyn till de fall som kunde kvantifieras på ett tillförlitligt sätt av SRB. I de mål 
där risken bedömdes som möjlig, men nämnden ansåg sig oförmögen att kvantifiera 
den potentiella finansiella exponeringen, redovisade den inte vilken typ av osäkerhet 
det rörde sig om eller orsaken till den (se punkt 38). 

66 Nämnden tillämpade inte den nya metoden på mål som rörde bidragsbeslut för 
åren före 2021, eftersom den hade bedömt risken för ett utflöde av ekonomiska 
resurser som ytterst liten. Nämnden ansåg att det var möjligt att de överklagade 
förhandsbidragsbesluten i alla andra mål som rörde bidragscyklerna 2018, 2019 och 
2020 skulle ogiltigförklaras av förfarandemässiga skäl på grund av otillräcklig 
motivering, eftersom de inte till fullo uppfyllde de krav på motivering som domstolen 
fastställt. Enligt nämndens bedömning skulle en sådan ogiltigförklaring inte påverka 
beräkningen av storleken på förhandsbidragen, men den skulle kunna få konsekvenser 
för skyldigheten att ersätta rättegångskostnaderna (se punkt 44). 
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67 Liksom i tidigare års räkenskaper redovisade nämnden inga ansvarsförbindelser i 
samband med nationella förfaranden mot förhandsbidrag. Detta är förenligt med det 
förhandsavgörande som domstolen meddelade där det anges att nationella domstolar 
inte är behöriga att pröva nämndens beslut om förhandsbidrag till den gemensamma 
resolutionsfonden (se punkt 52). 

68 Med hänsyn till de granskningsåtgärder som vidtagits och de bevis som 
inhämtats, och baserat på den information som fanns tillgänglig när 2021 års 
räkenskaper avslutades, har det inte framkommit några omständigheter som tyder på 
att Gemensamma resolutionsnämndens, kommissionens och rådets 
ansvarsförbindelser som uppstått till följd av att de utför sina uppgifter innehåller 
väsentliga felaktigheter. Vi noterar emellertid att alla bedömningar avseende utgången 
i mål mot Gemensamma resolutionsnämnden och kommissionen som rör beslut om 
resolution eller icke resolution kompliceras avsevärt av det faktum att den rättsliga 
ramen för resolutioner är relativt ny och skapar ett komplext, specifikt och helt nytt 
rättsläge (se punkt 18). Vi noterar också att de rättsliga förfaranden som rör 
förhandsbidrag till den gemensamma resolutionsfonden är inriktade på specifika 
aspekter av nämndens beräkningar och att risken för ett utflöde av ekonomiska 
resurser inte kan uteslutas helt (se punkterna 36 och 37). 

69 För att säkerställa att räkenskaperna ger en sann och rättvisande bild måste 
räkenskapsföraren inhämta all relevant information. Inför upprättandet av nämndens 
räkenskaper för 2021 lämnade nämndens rättstjänst en riskbedömning för varje 
kategori av pågående rättstvister till räkenskapsföraren och en detaljerad analys av 
den nya metoden för att beräkna ansvarsförbindelser. Riskbedömningen innehöll 
också en del bakomliggande skäl (se punkt 56). Räkenskapsföraren mottog dock inte 
några skriftliga uttalanden från FROB om nationella förfaranden i samband med 
resolutionen av Banco Popular Español (se punkt 24). Det gjordes i samband med de 
slutliga räkenskaperna. Efter vår rekommendation nr 2 från 2020 inhämtade nämnden 
skriftliga uttalanden på sin oberoende revisors vägnar från de relevanta nationella 
resolutionsmyndigheterna om nationella förfaranden i samband med förhandsbidrag 
(se punkt 53). 
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Rekommendation 1 – Direkt begäran om skriftliga uttalanden i 
samband med nationella förfaranden 

Nämnden bör begära skriftliga uttalanden med en bedömning av sannolikheten för ett 
utflöde av ekonomiska resurser på grund av nationella förfaranden som rör en 
resolution eller förhandsbidrag till den gemensamma resolutionsfonden direkt från 
nationella resolutionsmyndigheter innan den färdigställer sin årsredovisning. 

Tidsram: Redovisningen av Gemensamma resolutionsnämndens räkenskaper för 
2022. 

Rekommendation 2 – Ytterligare förbättring av metoden för 
beräkning av eventuell ersättning för rättegångskostnader 

Vid kvantifiering av ansvarsförbindelser i samband med reglering av 
rättegångskostnader för motpartens juridiska ombud bör nämnden förfina sin analys 
av de relevanta målen och beakta deras komplexitet, inbegripet förfarandenas 
potentiella längd. 

Tidsram: Redovisningen av Gemensamma resolutionsnämndens räkenskaper för 
2022. 

Rekommendation 3 – Redovisning av möjliga ersättningar från 
den gemensamma resolutionsfonden 

När det gäller mål som rör förhandsbidrag där nämnden bedömer utflödet av 
ekonomiska resurser som möjligt, men inte på ett tillförlitligt sätt kan kvantifiera 
ansvarsförbindelsen, bör nämnden i sina räkenskaper redovisa vilken typ av osäkerhet 
det rör sig om och orsakerna till den. 

Tidsram: Redovisningen av Gemensamma resolutionsnämndens räkenskaper för 
2022. 
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Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Mihails Kozlovs 
som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 8 november 2022. 

För revisionsrätten 

Tony Murphy 
ordförande 
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Bilagor 

Bilaga I – Europeiska unionens domstol och tillgängliga 
rättsmedel mot beslut som fattas av EU:s institutioner, organ 
och byråer 
EU-domstolen (se figur 7) består av två domstolar: domstolen och tribunalen. Inom 
domstolen avger generaladvokater sina förslag till avgöranden i syfte att stödja 
domstolen vid dess överläggningar. Tribunalen inrättades för att avlasta domstolen. 
Tribunalen behandlar främst mål som rör talan som väckts av enskilda och företag mot 
EU-rättsakter och regleringsakter som direkt berör dem, och talan i syfte att få 
ersättning för skada som orsakats av EU:s institutioner, organ eller byråer. Tribunalens 
domar kan överklagas till domstolen inom två månader, men sådana överklaganden är 
begränsade till rättsfrågor. 

Figur 7 – Sammansättning av Europeiska unionens domstol 

 
Källa: Revisionsrätten. 

Olika rättsmedel finns tillgängliga för fysiska och juridiska personer som vill invända 
mot beslut från EU:s institutioner, organ och byråer (se figur 8). En typ av rättsmedel 
är talan om ogiltigförklaring av ett rättsligt bindande beslut som antingen är riktat till 
eller direkt och personligen berör personen i fråga. För att begära en ogiltigförklaring 
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av ett beslut som fattats av EU eller ett av dess organ måste sökanden lämna in sin 
ansökan inom två månader från den dag då beslutet i fråga offentliggjordes.60 

Figur 8 – Tillgängliga rättsmedel för att invända mot beslut från EU:s 
institutioner, organ och byråer 

 
Källa: Revisionsrätten på grundval av EUF-fördraget och rättspraxis. 

En annan typ av rättsmedel är en skadeståndstalan på grund av att EU har ett 
utomobligatoriskt skadeståndsansvar. En sådan talan61 måste väckas inom fem år. För 
att få sina skadeståndsanspråk tillgodosedda måste sökanden visa att institutionen 
begått en tillräckligt allvarlig överträdelse av en rättsregel som syftar till att ge enskilda 
rättigheter, att sökanden faktiskt lidit skada och att det finns ett direkt orsakssamband 
mellan det rättsstridiga handlandet och skadan. 

Varje rättsligt förfarande inleds med att en ansökan inges av sökanden, med angivande 
av de grunder och argument som åberopas samt de yrkanden som framställs. 
Svaranden ska inom två månader62 inkomma med ett skriftligt svaromål. 

                                                        
60 I artikel 263 i EUF-fördraget definieras tidsfristen som två månader från den dag då 

åtgärden offentliggjordes eller delgavs sökanden eller, om så inte skett, från den dag då 
denne fick kännedom om åtgärden. 

61 Artikel 268 i EUF-fördraget, artikel 87.5 i SRM-förordningen och artikel 46 i domstolens 
stadga. 

62 Undantagsvis kan denna tidsfrist förlängas på motiverad ansökan av svaranden på grundval 
av artikel 81 i tribunalens rättegångsregler (EUT L 105, 23.4.2015, s. 1). Detta skedde i de 
flesta mål som rörde resolutionen av BPE. 

TALAN OM OGILTIGFÖRKLARING 
(av ett beslut)

Artikel 263 i EUF-fördraget

TALAN OM SKADESTÅND 
(utomobligatoriskt ansvar)

Artiklarna 268 och 340 i EUF-fördraget

2 månader 5 år

Rättsligt bindande akt Rättsstridigt handlande

Direkt och personligen berörd Faktisk och säker skada

I den sökandes intresse Direkt orsakssamband

RÄTTSLIG GRUND

TIDSFRIST
(för ansökan)

VILLKOR
(förenklade)

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:sv:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-08/tra-doc-sv-div-c-0000-2016-201606984-05_00.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-08/tra-doc-sv-div-c-0000-2016-201606984-05_00.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/tra-doc-sv-div-t-0000-2018-201810296-05_00.pdf
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Vanligtvis kan sökanden därefter lämna en replik på svaromålet och svaranden kan 
inkomma med en duplik. Parter som kan visa att de har ett intresse av utgången av 
målet får intervenera i förfarandet genom att inge en interventionsinlaga som stöder 
en parts slutsatser. Dessutom kan EU-domstolen välja att ställa specifika frågor till 
parterna, som de är skyldiga att svara på. I slutet av detta skriftliga förfarande kan EU-
domstolen besluta att hålla en offentlig muntlig förhandling vid EU-domstolen. 
Därefter överlägger domarna och avkunnar sin dom vid en offentlig förhandling (se 
figur 9). Tribunalens domar kan överklagas till domstolen inom två månader och tio 
dagar efter det att parterna har delgetts beslutet63. Om en dom inte överklagas vinner 
den laga kraft efter denna period. 

Figur 9 – Typisk process för mål vid EU-domstolen 

 
Källa: Revisionsrätten. 

  

                                                        
63 Artikel 56 i domstolens stadga. 
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https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-08/tra-doc-sv-div-c-0000-2016-201606984-05_00.pdf
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Bilaga II — Resolutionsprocess och resolutionsbeslut 
Figur 10 – Den gemensamma resolutionsmekanismen (för resolution av 
fallerande banker) 

 
Källa: Revisionsrätten och relevant rättslig ram (Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014). 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
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Figur 11 – Beslutsförfarande som leder fram till en resolution och 
aktuella tvister 

 
*ECB omfattas inte av den här revisionen. 

Källa: Revisionsrätten, baserat på den rättsliga ramen. 
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Bilaga III — Förfarande för beräkning och insamling av 
förhandsbidrag 
Förfarande för insamling av förhandsbidrag till den gemensamma resolutionsfonden 

Sedan 2016 ansvarar Gemensamma resolutionsnämnden för att beräkna bidragen till 
den gemensamma resolutionsfonden64, i nära samarbete med de nationella 
resolutionsmyndigheterna. Bidraget per bank beräknas på grundval av ett 
schablonmässigt bidrag för små banker som innebär mindre risker och ett 
proportionellt (riskjusterat bidrag, vid behov) för större banker med högre risk65 
(se figur 12). 

Figur 12 – Beräkningsmetod för förhandsbidrag 

 
Källa: Gemensamma resolutionsnämnden. 

Gemensamma resolutionsnämnden får de uppgifter som behövs för beräkningen från 
de nationella resolutionsmyndigheterna som samlar in uppgifter från bankerna. 
Nämnden meddelar sedan sitt beslut till varje nationell resolutionsmyndighet. Den 
skickar sitt beslut tillsammans med motiveringen, ett standardformulär med individuell 
information för varje bank inom myndighetens ansvar (inbegripet det belopp i 
förhandsbidrag som ska betalas), detaljerade uppgifter om beräkningen samt bankens 
indata (den harmoniserade bilagan). På grundval av nämndens beräkning samlar de 
nationella resolutionsmyndigheterna in bidragen och överför beloppen till den 

                                                        
64 Artikel 4 i rådets genomförandeförordning (EU) 2015/81. 
65 Artikel 4.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/63. 
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gemensamma resolutionsfonden66 som förvaltas av Gemensamma 
resolutionsnämnden (se figur 13). Ett antal formella formföreskrifter måste uppfyllas 
under beräknings- och underrättelseförfarandet. 

Figur 13 – Processen för insamling av förhandsbidrag, inbegripet 
rättsmedel 

 
Källa: Revisionsrätten, baserat på den rättsliga ramen. 
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Bilaga IV – Uppföljning av förra årets rekommendationer 

Utfärdades år Rekommendation Status Närmare detaljer 

2021 

Nämnden bör bedöma och utveckla en 
metod för att beräkna den uppskattade 
skillnaden i bidrag mellan de ursprungliga 
förhandsbidragsbesluten och ett eventuellt 
reviderat beslut, i tillämpliga fall. 

Har genomförts 

Nämnden har utvecklat en metod för att uppskatta de 
belopp som den i omtvistade fall skulle bli skyldig att 
betala till bidragande institut i de fall den anser att det 
finns en möjlig risk att sökanden vinner framgång. I 
räkenskaperna för 2021 redovisas endast skillnaden 
mellan mottagna belopp och eventuella reviderade 
beslut som ansvarsförbindelser i dessa fall. 

2021 

Nämnden bör återinföra processen för att 
övervaka aktuella mål genom att begära att 
de nationella resolutionsmyndigheterna 
varje år lämnar en skriftlig försäkran om den 
information som de lämnat och en 
bedömning av sannolikheten för att talan 
mot förhandsbidragen vinner bifall. 

Har genomförts 

När det gäller räkenskaperna för 2021 bad 
Gemensamma resolutionsnämnden i januari 2022 de 
nationella resolutionsmyndigheterna att till nämndens 
externa revisor – med kopia till nämnden – lämna en 
bedömning av det sannolika utfallet av pågående 
administrativa överklaganden och nationella 
domstolsärenden som rör förhandsbidrag och en 
uppskattning av den skuld som kan uppstå till följd av 
dessa överklaganden. 
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Förkortningar 
Akronym eller förkortning Förklaring 

BPE Banco Popular Español S.A. 

ECB Europeiska centralbanken 

EU-domstolen Europeiska unionens domstol 

EUF-fördraget fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

FROB Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria 
(den spanska nationella resolutionsmyndigheten) 

revisionsrätten Europeiska revisionsrätten 

SRB Gemensamma resolutionsnämnden 

SRF den gemensamma resolutionsfonden 

SRM den gemensamma resolutionsmekanismen 

SRM-förordningen 

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande 
av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för 
resolution av kreditinstitut och vissa 
värdepappersföretag inom ramen för en gemensam 
resolutionsmekanism och en gemensam 
resolutionsfond och om ändring av förordning 
(EU) nr 1093/2010 (EUT L 225, 30.7.2014, s. 1) 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1093&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1093&from=EN
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Ordförklaringar 
harmoniserad bilaga: bilaga till Gemensamma resolutionsnämndens beslut om 
finansiella instituts årliga bidrag till den gemensamma resolutionsfonden, som 
finansinstituten kan använda för att kontrollera beräkningen av sina bidrag. 

kärnprimärkapital: kapital av högsta kvalitet som finansinstitut måste ha tillgång till för 
obegränsad och omedelbar användning för att täcka risker eller förluster så snart de 
uppstår. 

minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder: krav på att finansinstitut ska ha 
tillräckligt med instrument för att kunna täcka förluster och rekapitalisera sig själva om 
de hamnar i finansiella svårigheter och försätts i resolution. 

resolution: avveckling av ett fallerande eller sannolikt fallerande finansinstitut under 
ordnade former i syfte att se till att dess centrala funktioner kan bibehållas, att den 
finansiella stabiliteten bevaras och att offentliga medel skyddas genom att minimera 
behovet av offentligt ekonomiskt stöd. 

resolutionsordning: beslut som innehåller en specificering av de verktyg som ska 
tillämpas när ett fallerande finansinstitut ska avvecklas. 

resolutionsplan: beskrivning av ett finansinstituts egenskaper och resolutionsstrategi 
för hur det kommer att hantera eventuella hinder för en resolution och hur det 
uppfyller minimikraven för kapitalbas och kvalificerade skulder. 

stabil nettofinansieringskvot: likviditetsstandard som kräver att finansinstituten har 
tillräckligt stabil finansiering för att täcka löptiden för sina långfristiga tillgångar. 
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Gemensamma resolutionsnämndens 
svar 
SRB:s svar på ruta 4 

SRB vill betona att nämnden, på grund av att harmoniserade uppgifter inte fanns 
tillgängliga, i enlighet med artikel 20.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 
2015/63 inte tillämpade riskindikatorn ”Stabil nettofinansieringskvot” inom pelaren 
”Stabilitet och variation i institutets finansieringskällor”. 

SRB godtar rekommendationerna 1, 2 och 3. 
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Kommissionens svar 
”Kommissionen har tagit del av revisionsrättens rapport.” 
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Rådets svar 
Rådet har tagit del av revisionsrättens rapport. 
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Vi som arbetat med revisionen 
I enlighet med artikel 92.4 i förordning (EU) nr 806/2014 om inrättandet av den 
gemensamma resolutionsmekanismen ska revisionsrätten varje år rapportera om 
eventuella ansvarsförbindelser som uppstår till följd av Gemensamma 
resolutionsnämndens, kommissionens och rådets utförande av sina uppgifter enligt 
den förordningen. 

Denna rapport har utarbetats av revisionsrättens avdelning IV marknadsreglering och 
en konkurrenskraftig ekonomi, där ledamoten Mihails Kozlovs är ordförande. 
Revisionsarbetet leddes av ledamoten Rimantas Šadžius med stöd av 
Mindaugas Pakštys (kanslichef), Matthias Blaas (attaché), Ioanna Metaxopoulou 
(direktör), Michal Machowski (förstachef), Leonidas Tsonakas (uppgiftsansvarig), 
Carlos Soler Ruiz, Armin Hosp, Nadiya Sultan och Ioannis Sterpis (revisorer) och 
Andreea-Maria Feipel-Cosciug och Klotildi Kantza (juridiska rådgivare). 
Giuliana Lucchese bidrog med grafiskt stöd. 

 

Från vänster: Leonidas Tsonakas, Mindaugas Pakštys, Rimantas Šadžius, Andreea-
Maria Feipel-Cosciug, Klotildi Kantza, Matthias Blaas, Carlos Soler Ruiz och 
Ioannis Sterpis. 

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