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Pressmeddelande

Luxemburg den 30 november 2020

Resolution av banker i EU: upplysningarna om risker för 2019 är
korrekta, men EU-revisorerna belyser potentiella framtida risker
Europeiska revisionsrätten är skyldig att varje år rapportera om finansiella risker som kan
uppkomma, i synnerhet till följd av rättsliga förfaranden, och som rör den gemensamma
resolutionsmekanismen (SRM), det vill säga EU:s system för att hantera en ordnad avveckling av
fallerande banker inom bankunionen. För budgetåret 2019 redovisade Gemensamma
resolutionsnämnden ansvarsförbindelser med koppling till pågående rättsliga tvister.
Revisorerna riktar dock uppmärksamheten på de eventuella ekonomiska konsekvenserna av
vissa av domsluten i pågående och kommande rättsliga tvister.
Syftet med den gemensamma resolutionsmekanismen är att förvalta avvecklingen av en fallerande
bank med så få negativa konsekvenser som möjligt för realekonomin och skattebetalarna.
Gemensamma resolutionsnämnden har en central roll i mekanismen, tillsammans med Europeiska
kommissionen, rådet och de nationella resolutionsmyndigheterna. Den rättsliga ramen för
resolutioner är relativt ny och har skapat ett komplext och specifikt rättssystem där ingen tidigare
rättspraxis finns. Det pågår för närvarande ett antal rättsliga förfaranden vid EU-domstolen och
nationella domstolar som rör SRM-förordningen.
Ansvarsförbindelser och avsättningar återspeglar den finansiella risk som en enhet är exponerad
för. För 2019 redovisade Gemensamma resolutionsnämnden ansvarsförbindelser på
2 047 miljoner euro, medan kommissionen och rådet inte redovisade några ansvarsförbindelser
alls. De ansvarsförbindelser som Gemensamma resolutionsnämnden redovisade avser rättstvister
om de förhandsbidrag som banker betalar för att finansiera den gemensamma resolutionsfonden.
Men inget eventuellt utflöde av resurser redovisades när det gällde faktiska resolutionsbeslut,
eftersom Gemensamma resolutionsnämnden och kommissionen bedömde sannolikheten för ett
utflöde av resurser som ytterst liten. Revisorerna fann inga bevis som skulle kunna motsäga denna
bedömning.
”Gemensamma resolutionsnämndens upplysning om finansiella risker för 2019 var korrekt”, sade
Rimantas Šadžius, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Men ett antal
nya domar och rättsfall kan medföra ytterligare finansiella risker. Att förutse sådana risker är en
princip för god och aktsam förvaltning av offentliga medel. Därför rekommenderar vi att

Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens årsrapport om ansvarsförbindelser
för den gemensamma resolutionsmekanismen. Hela rapporten finns på www.eca.europa.eu.
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Gemensamma resolutionsnämnden gör en ny grundlig bedömning av sina risker i räkenskaperna
för 2020.”
Mot bakgrund av ett antal domar som nyligen meddelats av EU-domstolen noterade revisorerna
att Gemensamma resolutionsnämnden kommer att behöva göra en ny bedömning av alla
pågående och nya rättsfall som avser beräkningen av förhandsbidrag till den gemensamma
resolutionsfonden. Framför allt konstaterade tribunalen att den rättsliga ram som anger metoden
för bidragsberäkning var delvis rättsstridig. Eftersom nämnden underrättades om några av fallen
först nyligen ska dessa, enligt revisorerna, tas upp även i räkenskaperna för 2020.
De flesta pågående rättsfallen om bankresolutioner på EU-nivå och nationell nivå rör resolutionen
av Banco Popular Español 2017. De sökande har yrkat att nämndens resolutionsordning och
kommissionens godkännandebeslut ska ogiltigförklaras. Dessutom pågår tre mål vid EU-domstolen
om ogiltigförklaring av Gemensamma resolutionsnämndens beslut om att inte sätta de två ABLVbankerna och PNB Banka (samtliga med säte i Lettland) i resolution. Några sökande har gjort
invändningar om rättsstridighet mot den underliggande rättsliga ramen och riktat
skadeståndsanspråk mot EU. Mot denna bakgrund rekommenderar revisorerna att Gemensamma
resolutionsnämnden och kommissionen i sina slutliga räkenskaper beaktar alla rättstvister och all
information som skulle kunna leda till ett utflöde av resurser.
Bakgrundsinformation
Den 15 juni 2020 pågick 107 rättsfall vid EU-domstolen med anknytning till beslut om resolution
eller icke resolution. Sju av dem gällde principen ”inte sämre villkor för borgenär” (dvs.
behandlingen av borgenärer och aktieägare vid insolvensförfaranden) och 23 gällde
förhandsbidrag till den gemensamma resolutionsfonden. Dessutom rapporterades 2 112 rättsfall
på nationell nivå till Gemensamma resolutionsnämnden.
Den här granskningsrapporten gäller uteslutande ansvarsförbindelser som uppstår till följd av
Gemensamma resolutionsnämndens, Europeiska kommissionens och rådets utförande av sina
uppgifter enligt SRM-förordningen under budgetåret 2019. Rapporten finns på 23 EU-språk på
revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu).
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