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Preses relīze 
Luksemburgā, 2019. gada 27. novembrī 

ES iespējamās saistības grūtībās nonākušu banku likvidācijā ir 
novērtētas kā “maznozīmīgas”, secina revidenti 

Jaunajā Eiropas Revīzijas palātas (ERP) ziņojumā teikts, ka Vienotā noregulējuma valde (VNV) 
un Eiropas Komisija saskaņā ar grāmatvedības noteikumiem neuzrādīja nekādas iespējamās 
saistības, kas varētu izrietēt no notiekošās tiesvedības pret to darbībām grūtībās nonākušo 
eurozonas banku likvidācijā. Līdztekus VNV uzrādīja 90 miljonus EUR iespējamās saistībās, kas 
saistītas ar tiesvedību ES un valstu tiesās skatītās lietās, kurās bankas apstrīdēja savas 
iepriekšēji veiktās (ex ante) iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF). 

Ja banka eurozonā kļūst maksātnespējīga, vienotā noregulējuma mehānisma (VNM) uzdevums ir 
pārvaldīt tās noregulējuma procesu tā, lai negatīvā ietekme uz reālo ekonomiku vai nodokļu 
maksātājiem būtu minimāla. Šajā mehānismā būtiskākais dalībnieks ir VNV (kopā ar Komisiju un 
Padomi), un tā pārrauga VNF, kas var atbalstīt banku noregulējumus.  

2018. gada beigās bija ierosināts vairāk nekā 100 tiesvedību ES tiesās pret VNV un Komisiju 
saistībā ar to veiktajiem banku noregulējuma uzdevumiem, kas galvenokārt bija veikti attiecībā uz 
Banco Popular Español S.A. likvidāciju. Saskaņā ar piemērojamajiem grāmatvedības noteikumiem 
VNV un Komisijai savos pārskatos jānorāda saistības vai uzkrājumi, kas saistīti ar minētajām 
tiesvedībām, vai jāuzrāda ar tām saistītās iespējamās saistības, ja to vērtējumā saimniecisko 
resursu aizplūdes varbūtība ir “skaidra”, “ticama” vai “iespējama”. Tomēr tas nebija darīts, jo gan 
VNV, gan Komisija novērtēja, ka šāda notikuma varbūtība ir “maznozīmīga”. Revidenti neguva 
pierādījumus, kas būtu pretrunā minētajiem novērtējumiem, bet iesaka arī turpmāk stiprināt VNV 
procesu.  

Komisija norādīja, ka neviens prasītājs nevarēja būt cietis zaudējumus, ņemot vērā to, ka 
alternatīva notikumu gaita būtu bijusi bankas maksātnespēja. Tā arī uzsvēra, ka akcionāri un 
kreditori, kas valsts maksātnespējas procedūras gadījumā būtu bijuši labākā stāvoklī, saņems 
kompensāciju no VNF. VNV pašlaik pārbauda, vai ir tādi gadījumi. 

“Iespējamās saistības un uzkrājumi atspoguļo finanšu riskus, kādiem ir pakļauta VNV, Padome un 
Komisija,” teica par šo ziņojumu atbildīgā ERP locekle Ildikó Gáll-Pelcz. “Tomēr šajā posmā ir 
grūti prognozēt tiesvedību iznākumu ar banku noregulējumiem saistītajās lietās galvenokārt 
tādēļ, ka situācija ir sarežģīta un vēl nepieredzēta.” 
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Attiecībā uz banku ex ante iemaksām vienotajā noregulējuma fondā revidenti uzskata, ka VNV ir 
pielikusi pienācīgas pūles, lai norādītu attiecīgās tiesvedības lietas kā iespējamās saistības. Taču 
joprojām ir nepilnības, jo vairākas valstu noregulējuma iestādes norādīja, ka tās nevarēja novērtēt 
iespējamo saistību esamību. 

Piezīmes izdevējiem 

Iespējamās saistības ir iespējami pienākumi, kas ir atkarīgi no nākotnes notikuma iznākuma vai 
tāda iznākuma, kurš, visticamāk, neizraisīs resursu aizplūdi vai kura apmēru nevar ticami 
novērtēt. Saistības vai uzkrājumi ir jānorāda, ja nākotnes aizplūdes varbūtība ir novērtēta kā 
skaidra vai ticama, un iespējamās saistības ir jāuzrāda, ja minētā varbūtība ir novērtēta kā 
iespējama, bet tās nav jāuzrāda, ja tā novērtēta kā maznozīmīga.  

VNV un Padome “maznozīmīgu” varbūtību ir definējušas kā tādu, kas mazāka par 10 %, bet 
Komisijas noteiktā augšējā robeža ir 20 %. Turklāt visas trīs struktūras kritēriju “iespējams” 
definēja kā 50 % varbūtību. Padome saistībā ar tās banku noregulējuma uzdevumiem nav 
saskārusies ar juridiskām problēmām, tāpēc tai nebija nekādu iemeslu uzrādīt iespējamās 
saistības. 

Banku nozare pilnībā finansē VNV un VNF. Līdz šim VNF nav izmantots banku noregulējumos. 
Pašlaik vēl nav neviena sprieduma noregulējuma lietās, tāpēc nav judikatūras ES līmenī. 

ERP ziņojums par iespējamām saistībām, kas izriet no regulā, kurā reglamentēts VNM, paredzēto 
VNV, Padomes un Komisijas uzdevumu īstenošanas attiecībā uz 2018. finanšu gadu, ir pieejams 
ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) ES 23 valodās. 
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