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ES banku noregulējums: ES revidenti apkopo un novērtē
2020. gada riska informācijas atklāšanu
Eiropas Revīzijas palātai ir pienākums katru gadu ziņot par visiem finanšu riskiem, kurus 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
2020. finanšu gadu Vienotā noregulējuma valde (VNV) nav ziņojusi par iespējamām saistībām,
kas attiecas uz lēmumiem par noregulējumu, bet ir ziņojusi par iespējamām saistībām, kas
attiecas uz tiesvedību par banku iemaksām vienotajā noregulējuma fondā (VNF). Revidenti
uzskata, ka informācijas sniegšana ir piemērota, taču norāda uz jaunu judikatūru, kas samazina
finanšu riskus. Tāpēc revidenti VNV iesaka nākamgad atkārtoti izvērtēt tās riskus, izmantojot
jaunu metodi.
VNM, kas stājās spēkā 2014. gadā, ietver VNV, Eiropas Komisiju, Padomi un valstu noregulējuma
iestādes. No tām galvenā loma ir VNV, un tā pārvalda vienoto noregulējuma fondu, ko finansē
bankas, veicot ex ante iemaksas, un ko var izmantot banku noregulējuma atbalstam. Līdz šim VNF
nav izmantots, bet šobrīd notiek ievērojams skaits tiesvedības procesu.
“Ir grūti paredzēt tiesvedību iznākumu saistībā ar banku noregulējumu un to ietekmi,” sacīja par
ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Rimantas Šadžius. “Tomēr ieinteresētajām
personām ir svarīgi zināt labākās aplēses par iespējamo finanšu risku. Tāpēc VNV jāatrod veids, kā
atkārtoti izvērtēt ietekmi, ko rada pašreizējie strīdi par banku iemaksām fondā, jo īpaši ņemot vērā
jauno judikatūru.”
ES līmenī ir sāktas 100 lietas, kas saistītas ar Banco Popular Español noregulējumu 2017. gadā, un
1451 administratīvā lieta un tiesvedības valsts līmenī. Pieteikumu iesniedzēji prasa atcelt VNV
noregulējuma shēmu un Komisijas apstiprinājuma lēmumu. Daži prasītāji ir arī iesnieguši iebildes
par tiesiskā regulējuma nelikumību un prasa, lai ES atlīdzinātu zaudējumus. Vēl trīs tiesvedības
procesos ES tiesās tiek prasīts atcelt VNV lēmumus neveikt divu ABLV banku un AS “PNB Banka”
noregulējumu. VNV un Komisija uzskatīja, ka tiesvedības negatīva iznākuma risks ir maznozīmīgs.
Līdz ar to tās neparedzēja resursu aizplūdi un neziņoja par iespējamām saistībām 2020. finanšu
gadā. Revidenti neguva pierādījumus, kas būtu pretrunā šim novērtējumam. Pret Padomi nav
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ierosināta tiesvedība saistībā ar noregulējuma uzdevumiem, tāpēc Padome iespējamās saistības
nav uzrādījusi.
Attiecībā uz tiesvedību par banku iemaksu aprēķināšanu vienotā noregulējuma fondā VNV
2020. gadā atklāja iespējamās saistības 5561 miljona EUR apmērā saistībā ar 41 tiesvedību
ES līmenī. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem VNV neatklāja iespējamās saistības attiecībā uz valsts
līmenī notiekošajām tiesvedībām pret ex ante iemaksu lēmumiem. Tas ir saskaņā ar neseno Tiesas
spriedumu, kurā uzsvērts, ka valstu tiesām nav kompetences atcelt šos lēmumus. No otras puses,
revidenti norāda, ka VNV ievēroja piesardzīgu pieeju un kā iespējamās saistības atklāja visu
apstrīdēto ex ante iemaksu summu ES līmenī, ņemot vērā pagājušā gada spriedumu, kurā
apšaubīta izmantotās metodikas likumība. Tomēr viņi arī norāda – maz ticams, ka VNV būs
jākompensē visa iemaksu summa. Līdz ar to, kā arī ņemot vērā Tiesas jauno spriedumu, kas
apstiprina metodikas derīgumu, revidenti iesaka atkārtoti izvērtēt informācijas atklāšanu
2021. gadā. Jo īpaši jāizstrādā metode, kā aprēķināt aplēsto iemaksu starpību starp sākotnējiem
lēmumiem un iespējami pārskatītiem lēmumiem nolūkā atklāt patiesās riska aplēses. Revidenti
iesaka arī turpināt valstu lietu riska uzraudzību līdz brīdim, kad lielākā daļa lietu tiks izšķirtas.
Vispārīga informācija
Šis revīzijas ziņojums attiecas tikai uz iespējamām saistībām, kas izriet no VNV, Eiropas Komisijas
un Padomes 2020. finanšu gada uzdevumu izpildes saskaņā ar VNM regulu. Tas ir pieejams
ERP tīmekļa vietnē ES 23 valodās.
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