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ES banku noregulējums: attiecībā uz 2019. gadu ar risku saistītā
informācija ir atbilstoši izklāstīta, bet ES revidenti norāda uz
iespējamiem nākotnes riskiem
Eiropas Revīzijas palātai (ERP) ir pienākums katru gadu ziņot par visiem finanšu riskiem, kurus
it īpaši rada tiesvedība saistībā ar vienoto noregulējuma mehānismu (VNM), kas ir ES sistēma,
ar kuru banku savienībā tiek pārvaldīta grūtībās nonākušu banku pienācīga likvidācija. Attiecībā
uz 2019. finanšu gadu Vienotā noregulējuma valde (VNV) ziņoja par iespējamām saistībām
pašreizējo juridisko sarežģījumu dēļ. Tomēr revidenti vērš uzmanību uz dažu turpmāku tiesas
spriedumu iespējamajām finansiālajām sekām, kā arī uz tām, kas izriet no jauniem juridiskiem
sarežģījumiem.
VNM nolūks ir pārvaldīt grūtības nonākušas bankas likvidāciju ar minimālu negatīvu ietekmi uz
reālo ekonomiku un nodokļu maksātājiem. Šajā mehānismā galvenā loma ir VNV kopā ar Eiropas
Komisiju, Padomi un valstu noregulējuma iestādēm. Tiesiskais regulējums, kas reglamentē
noregulējumu, ir salīdzinoši jauns un ir radījis sarežģītu un specifisku tiesisko vidi, kurai nav
precedentu. Pašlaik saistībā ar VNM regulu Eiropas Savienības un valstu tiesās tiek izskatīti vairāki
juridiski strīdi.
Iespējamās saistībās un uzkrājumi atspoguļo finanšu risku, kādam ir pakļauta attiecīgā vienība.
Attiecībā uz 2019. gadu VNV uzrādīja iespējamās saistības 2047 miljonu EUR apmērā, bet Komisija
un Padome tās neuzrādīja. Iespējamās saistības, par kurām ziņo VNV, attiecas uz juridiskiem
strīdiem, kas vērsti pret iemaksām, ko bankas veic avansā (ex ante), lai finansētu vienoto
noregulējuma fondu (VNF). Tomēr netika konstatēta iespējama resursu aizplūde saistībā ar
faktiskajiem noregulējuma lēmumiem, jo VNV un Komisija uzskatīja, ka šāda iespējamība ir attāla.
Revidenti neguva pierādījumus, kas būtu pretrunā šim novērtējumam.
“2019. gadā VNV sniegtā informācija par finanšu risku bija atbilstoša,” teica par šo ziņojumu
atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Rimantas Šadžius. “Tomēr vairāki neseni spriedumi
un jaunas tiesas prāvas var radīt papildu finanšu riskus. Šādu risku paredzēšana ir labas un
piesardzīgas publisko līdzekļu pārvaldības princips. Tāpēc attiecībā uz 2020. gada pārskatiem mēs
iesakām VNV veikt rūpīgu tās risku pārvērtēšanu.”

Šī preses relīze sniedz kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas sagatavoto gada ziņojumu par VNV iespējamām saistībām. Tā pilns teksts
ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu.
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Ņemot vērā vairākus nesenus ES tiesu spriedumus, revidenti norādīja, ka VNV būs atkārtoti
jāizvērtē visi notiekošie un jaunie tiesas procesi, kas saistīti ar ex ante iemaksu aprēķināšanu
vienotajam noregulējuma fondam. Konkrēti, Vispārējā tiesa konstatēja, ka aprēķināšanas
metodes tiesiskais regulējums bija daļēji nelikumīgs. Revidenti uzskata, ka, tā kā par dažiem
gadījumiem VNV tika paziņots tikai nesen, tie būtu jāņem vērā arī attiecībā uz 2020. gada
pārskatiem.
Lielākā daļa neizskatīto lietu, kas saistītas ar banku noregulējumu Eiropas Savienības un valstu
līmenī, attiecas uz Banco Popular Español noregulējumu 2017. gadā. Tiek prasīts atcelt
VNV noregulējuma shēmu un Komisijas apstiprinājuma lēmumu. Turklāt ES tiesās ir iesniegtas trīs
prasības atcelt VNV lēmumus neveikt divu ABLV banku un “PNB Banka” (visas atrodas Latvijā)
noregulējumu. Daži prasītāji ir iesnieguši iebildes par tiesiskā regulējuma nelikumību un prasa, lai
ES atlīdzinātu zaudējumus. Ņemot vērā iepriekš minēto, revidenti iesaka VNV un Komisijai
attiecībā uz to galīgajiem pārskatiem ņemt vērā visas tiesvedības lietas, kā arī jebkādu informāciju,
kas varētu izraisīt resursu aizplūšanu.
Vispārīga informācija
2020. gada 15. jūnijā ES tiesās izskatīšanā bija 107 lietas saistībā ar noregulējuma un
noregulējuma neveikšanas lēmumiem, septiņas lietas saistībā ar principu “neviens kreditors nav
sliktākā situācijā” (t. i., par attieksmi pret kreditoriem un akcionāriem maksātnespējas
procedūrās) un 23 lietas saistībā ar ex ante iemaksām vienotajā noregulējuma fondā. Turklāt VNV
ir paziņots par 2112 lietām valsts līmenī.
Šis revīzijas ziņojums attiecas tikai uz iespējamām saistībām, kas izriet no VNV, Eiropas Komisijas
un Padomes 2019. finanšu gada uzdevumu izpildes saskaņā ar VNM regulu. Tas ir pieejams
ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) ES 23 valodās.
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