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Rezoluția băncilor în UE: Curtea de Conturi Europeană trece în
revistă și evaluează prezentarea riscurilor pentru 2020
Curtea de Conturi Europeană are obligația de a raporta în fiecare an cu privire la orice risc
financiar care decurge din acțiuni în justiție referitor la mecanismul unic de rezoluție (MUR),
sistem instituit de UE pentru gestionarea lichidării ordonate a băncilor în curs de a intra în
dificultate din cadrul uniunii bancare. Pentru exercițiul financiar 2020, Comitetul Unic de
Rezoluție (SRB) nu a raportat nicio datorie contingentă legată de decizii de rezoluție, dar
a raportat datorii contingente legate de acțiuni în justiție care vizează contribuțiile băncilor la
Fondul unic de rezoluție. Auditorii consideră că datoriile contingente au fost prezentate în mod
corespunzător, dar aduc în atenție jurisprudența nouă în materie, care implică riscuri financiare
mai mici. Prin urmare, pentru următorul exercițiu, ei recomandă ca SRB să își reevalueze riscurile
pe baza unei metode noi.
Mecanismul unic de rezoluție, care a intrat în vigoare în 2014, este format din SRB, Comisia
Europeană, Consiliul și autoritățile naționale de rezoluție. SRB joacă un rol central și administrează
Fondul unic de rezoluție, care este finanțat de bănci prin contribuții ex ante și poate fi utilizat
pentru a sprijini rezoluțiile bancare. Până în prezent, nu s-a recurs niciodată la acest fond, dar există
un număr considerabil de proceduri judiciare în curs.
„Este dificil să se prezică rezultatul procedurilor judiciare legate de rezoluțiile bancare și efectul
acestora”, a declarat domnul Rimantas Šadžius, membrul Curții de Conturi Europene responsabil
de acest raport. „În același timp, pentru părțile interesate este important să cunoască cele mai
bune estimări cu privire la posibila expunere financiară. De aceea, SRB ar trebui să găsească
o metodă pentru a reevalua impactul litigiilor în curs cu privire la contribuțiile băncilor la fond, în
special având în vedere noua jurisprudență.”
La nivelul instanțelor UE sunt pendinte 100 de cauze legate de rezoluția Banco Popular Español
din 2017, iar la nivel național sunt deschise în legătură cu aceasta 1 451 de proceduri
administrative și acțiuni în justiție. Reclamanții solicită anularea schemei de rezoluție adoptate de
SRB, precum și a deciziei de aprobare a Comisiei. Unii reclamanți au ridicat de asemenea excepții
de nelegalitate împotriva cadrului juridic de bază și au formulat acțiuni în despăgubiri împotriva
UE. De asemenea, pe rolul instanțele UE se află 3 acțiuni prin care se solicită anularea deciziilor de
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neinițiere a rezoluției emise de SRB pentru două bănci ale grupului ABLV și pentru PNB Banka. SRB
și Comisia Europeană au considerat că probabilitatea unui rezultat negativ al procedurilor judiciare
este redusă. Prin urmare, acestea nu preconizau vreo ieșire de resurse și nu au raportat datorii
contingente conexe pentru exercițiul financiar 2020. Auditorii nu au identificat elemente de probă
care să contrazică această evaluare. Consiliul nu este implicat în nicio acțiune în justiție legată de
sarcinile sale de rezoluție și, prin urmare, nu a prezentat nicio datorie contingentă.
În ceea ce privește litigiile vizând modul în care au fost calculate contribuțiile băncilor la Fondul
unic de rezoluție, SRB a prezentat datorii contingente în valoare de 5 561 de milioane de euro în
legătură cu 41 de proceduri judiciare aflate pe rolul instanțelor UE. Spre deosebire de anii
precedenți, SRB nu a prezentat datorii contingente legate de procedurile pendinte la nivel național
împotriva deciziilor referitoare la contribuțiile ex ante, în concordanță cu o hotărâre recentă a
Curții de Justiție în care se arăta că instanțele naționale nu au competența de a anula aceste decizii.
Pe de altă parte, auditorii observă că SRB a urmat o abordare prudentă, prezentând ca datorii
contingente întregul cuantum al contribuțiilor ex ante contestat în fața instanțelor UE, ținând
seama de hotărârea pronunțată anul trecut care ridica semne de întrebare cu privire la legalitatea
metodologiei subiacente. Auditorii remarcă însă că este puțin probabil ca SRB să fie nevoit să
restituie întregul cuantum al acestor contribuții. În consecință, și având în vedere noua hotărâre în
care Curtea de Justiție a confirmat validitatea metodologiei, auditorii recomandă ca prezentarea
datoriilor contingente pentru 2021 să fie reevaluată. În special, pentru a se prezenta estimări juste
ale riscului, ar trebui elaborată o nouă metodă de calculare a diferenței estimate între cuantumul
contribuțiilor care figurează în deciziile inițiale și suma din eventualele decizii revizuite. De
asemenea, auditorii recomandă să se mențină o monitorizare a riscurilor legate de procedurile de
la nivel național, până când majoritatea acestora vor fi fost soluționate.
Informații de fond
Acest raport de audit se referă numai la datoriile contingente rezultate ca urmare a îndeplinirii de
către SRB, de către Comisia Europeană și de către Consiliu a sarcinilor care le revin în temeiul
Regulamentului MUR pentru exercițiul financiar 2020. Raportul este disponibil în 23 de limbi ale
UE pe site-ul Curții.
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