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Uniós bankok szanálása: a 2019. évi kockázatok közzététele
megfelelő, de az Európai Számvevőszék lehetséges jövőbeli
kockázatokra is rámutat
Az Európai Számvevőszék köteles évente jelentést készíteni az Egységes Szanálási Mechanizmus
(ESZM) – a bankunión belüli, fizetésképtelenné vált bankok rendezett felszámolásának
irányítására szolgáló uniós rendszer – keretében, elsősorban bírósági eljárások kapcsán
felmerülő pénzügyi kockázatokról. A 2019. évi pénzügyi évre vonatkozóan az Egységes Szanálási
Testület (ESZT) függő kötelezettségekről számolt be egyes folyamatban lévő jogi panaszokkal
kapcsolatban. A számvevők ugyanakkor felhívták a figyelmet az ezek kapcsán hozott ítéletekből,
valamint az újonnan benyújtott jogi panaszokból eredő esetleges pénzügyi következményekre.
Az Egységes Szanálási Mechanizmus igyekszik úgy irányítani a csődközeli helyzetbe került bankok
felszámolását, hogy az a lehető legkevesebb kedvezőtlen hatással járjon a reálgazdaságra és az
adófizetőkre nézve. A mechanizmusban az Európai Bizottság, a Tanács és a nemzeti szanálási
hatóságok mellett az ESZT is kulcsszerepet játszik. A szanálás jogi kerete még viszonylag új, és egy
összetett, sajátos, korábban nem létező jogi struktúrát alkot. Az ESZM-rendelet kapcsán jelenleg is
folynak jogviták uniós és nemzeti bíróságok előtt.
A függő kötelezettségek és a céltartalékok azt a pénzügyi kockázatot tükrözik, amelynek egy adott
szervezet ki van téve. A 2019. évre vonatkozóan az ESZT 2047 millió euró összegű függő
kötelezettségről számolt be, míg a Bizottság és a Tanács nem tüntetett fel függő kötelezettségeket.
Az ESZT olyan függő kötelezettségekről számolt be, amelyek a bankok által az Egységes Szanálási
Alapba (SRF) előzetesen fizetett hozzájárulások ellen indított jogvitákhoz kapcsolódnak. A
tényleges szanálásról szóló határozatok kapcsán ugyanakkor elvetették a forráskiáramlás esélyét,
mivel annak lehetőségét az ESZT és a Bizottság valószínűtlennek értékelte. A számvevők nem
találtak olyan bizonyítékot, amely ellentétes lenne a két intézmény értékelésével.
„2019-ben az ESZT megfelelően tüntette fel a pénzügyi kockázatokat – jelentette ki Rimantas
Šadžius, a jelentésért felelős számvevőszéki tag –, a közelmúltban született ítéletek és az újabb
jogi esetek azonban további pénzügyi kockázatokat vethetnek fel. Az ilyen kockázatokra való
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felkészülés a közpénzek gondos és körültekintő kezelésének egyik alapelve. Ezért azt javasoljuk,
hogy az ESZT a 2020. évi beszámolójához alaposan értékelje újra kockázatait”.
Az uniós bíróságok által a közelmúltban meghozott ítéletek fényében a számvevők megjegyezték,
hogy az ESZT-nek újra kell értékelnie minden olyan folyamatban lévő és újabb bírósági eljárást,
amelyek az Egységes Szanálási Alapba fizetendő előzetes hozzájárulások kiszámításához
kapcsolódnak. A Törvényszék ugyanis részben jogellenesnek találta az előzetes hozzájárulások
kiszámítási módszerére vonatkozó jogi keretet. A számvevők szerint mivel néhány esetről csak
mostanában kapott értesítést az ESZT, ezeket szintén a 2020. évi beszámolóknál kell majd
figyelembe venni.
A legtöbb uniós és nemzeti szintű, folyamatban lévő bankszanálási ügy a Banco Popular Español
(BPE) 2017. évi szanálásához kapcsolódik. A felperesek az ESZT szanálási programjának és a
Bizottság jóváhagyó határozatának megsemmisítését kérik. Ezenkívül három keresetet nyújtottak
be két ABLV bank és a PNB Banka (ezek mindegyike lettországi székhelyű) szanálásától való
eltekintésről szóló ESZT-határozat megsemmisítése iránt az uniós bíróságok előtt. Néhány
panaszos jogellenességi kifogásokat hozott fel az alapul szolgáló jogi keret ellen, és kártérítési
igényt nyújtott be az Unióval szemben. Mindezekre tekintettel a számvevők azt javasolják, hogy az
ESZT és a Bizottság végleges beszámolójához vegyen figyelembe minden jogi esetet és minden
olyan információt, amely gazdasági erőforrások kiáramlásához vezethet.
Háttér-információk
2020. június 15-én az uniós bíróságokon 107 eljárás folyt szanálásról és szanálástól való
eltekintésről szóló határozatokkal kapcsolatban, 7 ügy a „hitelezők egyike sem járhat rosszabbul”
elvhez (a hitelezőket és a részvényeseket ezen elv mentén kezelik fizetésképtelenségi eljárás
esetén), 23 ügy pedig az Egységes Szanálási Alap részére fizetett előzetes hozzájárulásokhoz
kapcsolódott. Ezenkívül 2112 nemzeti szinten benyújtott keresetről számoltak be az ESZT felé.
Az ellenőrzési jelentés, amely kizárólag az ESZT, az Európai Bizottság és a Tanács ESZM-rendelet
szerinti feladatai teljesítésének következtében a 2019. évi pénzügyi évre nézve felmerülő függő
kötelezettségekkel foglalkozik, 23 uniós nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján
(eca.europa.eu).
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