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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 30 listopada 2020 r. 

Restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja banków w UE – 
wprawdzie w odniesieniu do 2019 r. przedstawiono właściwe 
informacje na temat ryzyka, ale unijni kontrolerzy zwracają 
uwagę na potencjalne przyszłe zagrożenia 

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest zobowiązany do sporządzania co roku sprawozdania 
dotyczącego wszelkiego ryzyka finansowego – w szczególności wynikającego ze sporów 
sądowych – związanego z jednolitym mechanizmem restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Mechanizm ten stanowi unijny system kontrolowanej likwidacji upadających banków 
w ramach unii bankowej. W odniesieniu do roku budżetowego 2019 Jednolita Rada ds. 
Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji wykazała zobowiązania warunkowe związane 
z toczącymi się sporami prawnymi. Kontrolerzy Trybunału zwracają jednak uwagę na 
ewentualny wpływ finansowy pewnych wydanych niedawno wyroków sądowych, a także na 
konsekwencje finansowe wynikające z nowych skarg sądowych.  

Celem jednolitego mechanizmu jest zarządzanie likwidacją działalności upadających banków przy 
jednoczesnym ograniczeniu do minimum niekorzystnego wpływu tej likwidacji na gospodarkę 
realną i podatników. Kluczową rolę w ramach mechanizmu odgrywa Jednolita Rada, 
a w działaniach uczestniczą również Komisja Europejska, Rada i krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Ramy prawne regulujące restrukturyzację 
i uporządkowaną likwidację są stosunkowo nowe i tworzą złożony i szczegółowy system prawny, 
który nie ma precedensu. Przed sądami UE i krajowymi toczy się obecnie szereg sporów 
dotyczących rozporządzenia w sprawie jednolitego mechanizmu.  

Zobowiązania warunkowe i rezerwy odzwierciedlają ryzyko finansowe, na które narażony jest 
dany podmiot. W odniesieniu do 2019 r. Jednolita Rada ujawniła zobowiązania warunkowe na 
kwotę 2 047 mln euro, Komisja i Rada natomiast nie wykazały żadnych zobowiązań warunkowych. 
Zobowiązania warunkowe ujawnione przez Jednolitą Radę odnoszą się do sporów sądowych 
dotyczących składek uiszczanych z góry przez banki (składek ex ante) na rzecz jednolitego 
funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Nie wykazano natomiast żadnego 
możliwego wypływu zasobów w związku z faktycznie podjętymi decyzjami w sprawie 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, ponieważ Jednolita Rada i Komisja uznały taki 
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wypływ zasobów za mało prawdopodobny. Kontrolerzy Trybunału nie znaleźli żadnych dowodów, 
które stałyby w sprzeczności z tą oceną. 

– Jednolita Rada wykazała we właściwy sposób ryzyko finansowe w odniesieniu do 2019 r. – ocenił 
Rimantas Šadžius, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za 
sprawozdanie. – Niemniej szereg niedawno wydanych wyroków i nowych spraw sądowych może 
wiązać się z dodatkowym ryzykiem. Uwzględnianie zawczasu takiego ryzyka jest zgodne z zasadą 
dobrego i ostrożnego gospodarowania środkami publicznymi. Z tego względu Trybunał zaleca, by 
na potrzeby sprawozdania finansowego za 2020 r. Jednolita Rada przeprowadziła pogłębioną 
ocenę ryzyka, na które jest narażona. 

Kontrolerzy Trybunału zwrócili uwagę, że w świetle wyroków wydanych niedawno przez sądy UE 
Jednolita Rada będzie zmuszona dokonać ponownej oceny wszystkich trwających i nowych 
postępowań sądowych dotyczących obliczania składek ex ante na rzecz jednolitego funduszu. Sąd 
UE orzekł bowiem, że ramy prawne określające metodę obliczania tych składek są częściowo 
niezgodne z prawem. Kontrolerzy odnotowali też, że o niektórych sprawach Jednolita Rada 
została poinformowana dopiero niedawno, w związku z czym powinny one zostać ujęte 
w sprawozdaniu finansowym za 2020 r.  

Większość spraw sądowych związanych z restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją toczących 
się na szczeblu UE i krajowym odnosi się do restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Banco 
Popular Español S.A. w 2017 r. Skarżący wnoszą o unieważnienie programu restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji wdrożonego przez Jednolitą Radę i unieważnienie decyzji Komisji 
w sprawie zatwierdzenia tego programu. Ponadto do sądów UE wniesiono trzy skargi 
o unieważnienie decyzji Jednolitej Rady w sprawie nieprzeprowadzenia restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji dwóch banków ABLV i PNB Banka (wszystkie te podmioty mają 
siedzibę na Łotwie). Niektórzy skarżący podnieśli zarzut niezgodności z prawem w odniesieniu do 
odnośnych przepisów prawnych i wystąpili z roszczeniami odszkodowawczymi wobec UE. W tym 
kontekście kontrolerzy zalecają, by Jednolita Rada i Komisja uwzględniły w swoich ostatecznych 
rocznych sprawozdaniach finansowych wszystkie spory prawne, a także informacje dotyczące 
wszelkiego ewentualnego wypływu zasobów.  

Informacje ogólne 

Zgodnie ze stanem na 15 czerwca 2020 r. przed sądami UE toczyło się 107 postępowań 
dotyczących decyzji o przeprowadzeniu lub nieprzeprowadzeniu restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji, siedem spraw związanych z zasadą niepogarszania sytuacji 
wierzycieli (tj. związanych ze sposobem traktowania wierzycieli i akcjonariuszy w ramach 
postępowania upadłościowego) oraz 23 sprawy odnoszące się do składek ex ante na rzecz 
jednolitego funduszu. Ponadto Jednolita Rada otrzymała informacje o dalszych 2 112 sprawach 
rozpatrywanych na szczeblu krajowym.  

Niniejsze sprawozdanie z kontroli dotyczy wyłącznie zobowiązań warunkowych wynikających 
z wykonywania przez Jednolitą Radę, Komisję Europejską i Radę zadań na mocy rozporządzenia 
w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do 
roku budżetowego 2019. Sprawozdanie jest dostępne na stronie internetowej Trybunału 
(eca.europa.eu) w 23 językach UE.  

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/ecadefault.aspx
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