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Auditoriai ragina toliau budriai stebėti ES bankų pertvarkymo 
sistemos finansinę riziką  

2021 m. sumažėjo rizika ES sistemai, kuria užtikrinamas bankų sąjungai priklausančių žlungančių 
bankų tvarkingas likvidavimas. Tačiau tai ne priežastis ES prarasti budrumą, įspėjo Europos 
Audito Rūmai šiandien paskelbtoje ataskaitoje.  

Europos Audito Rūmai privalo kasmet teikti ataskaitas dėl bet kokios finansinės rizikos, susijusios 
su bendru pertvarkymo mechanizmu (BPeM) – ES sistema, kuria bankų sąjungoje užtikrinamas 
tvarkingas žlungančių bankų pertvarkymas. 2021 finansiniais metais Komisija ir Taryba nenurodė 
jokių neapibrėžtųjų įsipareigojimų, o Bendra pertvarkymo valdyba (BPV) nurodė kelis 
neapibrėžtuosius įsipareigojimus, susijusius su tebevykstančiais teisiniais ginčais dėl bankų įnašų į 
Bendrą pertvarkymo fondą (BPF) – fondą, kuris gali būti naudojamas bankų pertvarkymui remti. 
Auditoriai mano, kad ši informacija yra teisinga, tačiau rekomenduoja patobulinti finansinės rizikos 
stebėseną ir galimų teisinių išlaidų kompensacijų apskaičiavimo metodą. 

„Europos Teisingumo Teismas jau priėmė sprendimus dėl penkių pagrindinių teismo bylų, kuriomis 
ginčijamas pirmasis BPV pertvarkymo sprendimas, susijęs su „Banco Popular Español“, – sakė 
Rimantas Šadžius, kuris vadovavo auditui būdamas Audito Rūmų nariu. – Savo ataskaitoje 
pažymime, kad dėl šių sprendimų nulemto teisinio tikrumo sumažėjo bankų sąjungai kylančios 
finansinės rizikos lygis. Pateikiame išsamią likusios rizikos apžvalgą ir rekomenduojame toliau 
tobulinti galimų finansinių padarinių stebėseną ir apskaičiavimą.“ 

Nuo tada, kai 2017 m. buvo pertvarkytas „Banco Popular Español“, ES ir nacionaliniu lygmenimis 
ne kartą buvo iškeltos bylos. Šių metų pradžioje Europos Teisingumo Teismas atmetė penkias 
pagrindines bylas dėl pertvarkymo sprendimo. Nors BPV anksčiau įvertino tikimybę, kad šios bylos 
gali būti pralaimėtos, kaip mažą, atmetus bylas, kuriomis ginčijamas pertvarkymo sprendimas, dar 
labiau sumažėjo BPV kylanti finansinė rizika. 2021 finansiniais metais BPV nenurodė jokių 
neapibrėžtųjų įsipareigojimų, susijusių su kokiomis nors bylomis ES lygmeniu. Auditoriai nerado 
įrodymų, kurie tokiam vertinimui prieštarautų. Dėl bylų nacionaliniu lygmeniu BPV remiasi 
Ispanijos nacionalinės pertvarkymo institucijos pateikta informacija. Tačiau atitinkama informacija 
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buvo gauta jau uždarius BPV sąskaitas. Auditoriai rekomenduoja, rengiant 2022 m. finansines 
ataskaitas, šios rūšies informaciją rinkti anksčiau ir įtraukti į rengimo procesą.  

Kalbant apie bylinėjimąsi dėl bankų įnašų į BPF apskaičiavimo, auditoriai pažymi, kad, 
atsižvelgdama į praėjusių metų audito ataskaitoje pateiktą rekomendaciją, BPV iš naujo įvertino 
susijusius neapibrėžtuosius įsipareigojimus ir nurodė gerokai mažesnę sumą nei 2020 m. 2021 m. 
BPV atskleidė 5,5 milijono eurų neapibrėžtuosius įsipareigojimus, susijusius su 63 ES lygmeniu 
nagrinėjamomis teismo bylomis, ir neatskleidė jokių su nacionalinėmis bylomis susijusių 
įsipareigojimų, vadovaudamasi Teisingumo Teismo sprendimu, kuriuo nustatyta, kad nacionaliniai 
teismai neturi jurisdikcijos panaikinti šių sprendimų. Finansinėse ataskaitose buvo nurodyta 2,55 
milijono eurų suma kaip galima teisinių išlaidų kompensacija. Auditorių teigimu, šių išlaidų 
apskaičiavimo metodas turėtų būti patobulintas, visų pirma atsižvelgiant į atskirų atvejų ypatybes. 
Be to, BPV turėtų geriau atskleisti neapibrėžtuosius įsipareigojimus dėl tų bylų, kuriose išmokėjimo 
iš Bendro pertvarkymo fondo rizika yra įvertinta kaip galima, tačiau finansinės rizikos pozicijos 
negalima patikimai įvertinti.  
 
Bendra informacija 

Nacionaliniu lygmeniu tebenagrinėjama daugiau nei 900 administracinių ir teismo bylų, susijusių 
su „Banco Popular Español“ pertvarkymu. ES lygmeniu, Bendrasis Teismas atmetė du ieškinius, 
kuriais prašoma panaikinti BPV sprendimus dėl banko „ABLV Bank“ nepertvarkymo. Nagrinėdamas 
bylą dėl „PNB Banka“ nepertvarkymo, Bendrasis Teismas nusprendė palaukti, kol bus priimtas 
galutinis sprendimas dėl bylų, susijusių su Europos Centrinio Banko vertinimu, kad bankas yra 
„žlungantis arba galintis žlugti“.  
 
Taip pat yra keletas naujų bylų, į kurių galimus finansinius padarinius bus atsižvelgta tik rengiant 
kitų metų finansines ataskaitas. Dėl geopolitinės įtampos pablogėjo banko „Sberbank Europe AG“ 
(priklausančio „Sberbank of Russia“, kurios pagrindinis akcininkas yra Rusijos Federacija) ir jo 
patronuojamųjų įmonių Kroatijoje ir Slovėnijoje, kurias ECB laiko „žlungančiomis arba galinčiomis 
žlugti“, likvidumo padėtis. Todėl BPV nusprendė patvirtinti pertvarkymo schemas. „Sberbank 
Europe“ ir „Sberbank of Russia“ iškėlė bylas BPV, Komisijai ir Tarybai, siekdami, kad šie sprendimai 
būtų panaikinti.  
 
Šioje audito ataskaitoje nagrinėjami tik 2021 finansinių metų neapibrėžtieji įsipareigojimai, 
atsiradę dėl BPV, Europos Komisijos ir Tarybos užduočių pagal BPeM reglamentą vykdymo. Ji 
paskelbta Audito Rūmų interneto svetainėje.  
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