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Съобщение за пресата
Люксембург, 30 ноември 2021 г.

Преструктуриране на банки в ЕС — одиторите на ЕС
представят преглед и оценка на оповестяванията на риска за
2020 г.
Европейската сметна палата има задължението да докладва ежегодно относно
финансовите рискове, възникващи от съдебни производства във връзка с Единния
механизъм за преструктуриране (ЕМП) — системата на ЕС за управление на
организираното ликвидиране на проблемни финансови институции в рамките на
Банковия съюз. За финансовата 2020 г. Единният съвет за преструктуриране не е докладвал
никакви условни задължения, свързани с решения за преструктуриране, но е посочил
такива задължения във връзка със съдебни спорове относно вноските на банките
в Единния фонд за преструктуриране. Одиторите считат, че това оповестяване е адекватно,
но посочват нов случай от съдебната практика, който обосновава по-ниски финансови
рискове. Ето защо те препоръчват през следващата година Единният съвет за
преструктуриране да преоцени риска въз основа на нова методология.
ЕМП, който влезе в сила през 2014 г., обединява Единния съвет за преструктуриране,
Европейската Комисия, Съвета и националните органи за преструктуриране. Единният съвет
за преструктуриране (СП) има централна роля и управлява Единния фонд за
преструктуриране (ЕФП), който се финансира от банките чрез предварителни вноски и може
да се използва за подкрепа на тяхното преструктуриране. Досега ЕФП не е бил използван, но
са налице голям брой текущи производства.
„Трудно е да се предвиди резултатът от съдебните производства, свързани
с преструктурирането на банки, и тяхното отражение“, заяви Римантас Шаджюс, членът
на Европейската сметна палата, който отговаря за изготвянето на доклада. „За
заинтересованите страни обаче е важно да могат да направят най-добра оценка на
възможната финансова експозиция. Ето защо СП следва да намери начин да преоцени
отражението на текущите съдебни спорове, засягащи вноските на банките във Фонда,
особено в светлината на новата съдебна практика.“

Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на Годишния доклад на Европейската
сметна палата относно условните задължения на Единния механизъм за преструктуриране. Пълният текст на доклада е
публикуван на www.eca.europa.eu.
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На нивото на ЕС са заведени 100 дела във връзка с преструктурирането на Banco Popular
Español през 2017 г. и 1 451 административни производства и съдебни дела на национално
равнище. Жалбоподателите искат схемата за преструктуриране на СП и решението на
Комисията за одобрение да бъдат отменени. Някои жалбоподатели са направили
и възражения за незаконосъобразност срещу използваната правна рамка и са внесли искове
срещу ЕС за обезщетение за вреди. Пред съдилищата на ЕС са внесени и три иска за отмяна
на решенията на СП да не се извършва преструктуриране на две банки ABLV и на PNB Banka.
СП и Комисията са преценили, че вероятността от неблагоприятно съдебно решение е малка.
Поради това те не очакват изходящ поток от ресурси и не са докладвали условни задължения
за финансовата 2020 г. Одиторите не откриха данни, които да противоречат на тази оценка.
Съветът не е бил обект на правни възражения, свързани с неговите задачи в областта на
преструктурирането, и поради това не е оповестил условни задължения.
По отношение на съдебните спорове относно изчисляването на вноските на банките в ЕФП,
за 2020 г. СП е оповестил условни задължения в размер на 5,561 млрд. евро във връзка
с 41 дела на равнището на ЕС. За разлика от предходни години, СП не е оповестил условни
задължения във връзка със съдебните производства на национално ниво по отношение на
решенията за предварителните вноски. Това е в съответствие със скорошното решение на
Съда, в което се посочва, че националните съдилища не са компетентни да отменят тези
решения. От друга страна, одиторите отбелязват, че СП е следвал подход на предпазливост
при оповестяването на пълния размер на оспорваните на ниво ЕС предварителни вноски като
условно задължение, предвид миналогодишното съдебно решение, което поставя под
въпрос законосъобразността на приложената методология. Те посочват обаче и че не е
вероятно да се наложи СП да компенсира пълния размер на вноските. Поради това и като се
има предвид новото решение на Съда, което потвърждава валидността на методологията,
одиторите препоръчват преоценяването на оповестяванията за 2021 г. По-специално, следва
да се разработи нов метод за изчисляване на прогнозната разлика във вноските между
първоначалните решения и потенциалните преразгледани решения, за да се оповестят точни
оценки на риска. Одиторите препоръчват също така да се продължи наблюдението на риска
при производствата на национални ниво до разрешаването на по-голямата част от тях.
Обща информация
Одитният доклад разглежда единствено условните задължения, възникнали в резултат на
изпълнението на задачите на СП, Европейската комисията и Съвета, съгласно Регламента за
ЕМП за финансовата 2020 година. Докладът е публикуван на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu)
на 23 официални езика на ЕС.
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