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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 30. november 2020 

Bankafvikling i EU: Risikooplysningerne for 2019 er rimelige, men 
EU-revisorerne påpeger potentielle fremtidige risici 

Den Europæiske Revisionsret skal hvert år rapportere om de finansielle risici - navnlig med 
relation til retssager - der er opstået vedrørende den fælles afviklingsmekanisme (SRM), som er 
den EU-ordning, der forvalter den velordnede afvikling af nødlidende banker inden for 
bankunionen. For regnskabsåret 2019 rapporterede Den Fælles Afviklingsinstans (SRB) 
eventualforpligtelser med relation til igangværende retssager. Revisorerne påpeger imidlertid 
de potentielle finansielle konsekvenser af en række senere domme og nye retssager.  

SRM's formål er at forvalte afviklingen af nødlidende banker med en minimal negativ indvirkning 
på realøkonomien og skatteyderne. SRB spiller en central rolle i denne mekanisme sammen med 
Europa-Kommissionen, Rådet og de nationale afviklingsmyndigheder. Den retlige ramme for 
afvikling er forholdsvis ny og har skabt et komplekst og specifikt retligt system uden præcedens. 
En række retssager vedrørende SRM-forordningen verserer i øjeblikket ved EU's retsinstanser og 
ved nationale domstole.  

Eventualforpligtelser og hensættelser afspejler den finansielle risiko, som en enhed er eksponeret 
mod. For 2019 oplyste SRB eventualforpligtelser på 2 047 millioner euro, mens Kommissionen og 
Rådet ikke oplyste nogen. De eventualforpligtelser, som SRB oplyste, vedrører retssager, hvor 
banker anfægter deres forhåndsbidrag (ex ante-bidrag) til finansiering af Den Fælles 
Afviklingsfond. Der blev imidlertid ikke identificeret nogen mulig udgående strøm af ressourcer 
vedrørende faktiske afviklingsafgørelser, eftersom en sådan ifølge SRB og Kommissionen er meget 
usandsynlig. Revisorerne fandt ingen dokumentation, der kunne modsige denne vurdering. 

"SRB's 2019-oplysninger om de finansielle risici er rimelige," siger Rimantas Šadžius, det medlem 
af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "Men en række nylige domme 
og nye retssager kan indebære yderligere finansielle risici. Foregribelse af sådanne risici er et 
grundprincip i forbindelse med god og forsigtig forvaltning af offentlige midler. Derfor anbefaler vi, 
at SRB foretager en grundig revurdering af sine risici ved udarbejdelsen af sit regnskab for 2020." 

I lyset af en række nylige domme fra EU's retsinstanser bemærker revisorerne, at SRB bør 
revurdere alle verserende og nye retssager vedrørende beregningen af ex ante-bidrag til 
Afviklingsfonden. F.eks. har Retten fastslået, at den retlige ramme for beregningsmetoden er delvis 
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ulovlig. Nogle sager er først blevet meddelt SRB for nylig, og disse bør også tages i betragtning ved 
udarbejdelsen af regnskabet for 2020, siger revisorerne.  

De fleste af de sager med relation til bankafvikling, som verserer på EU-niveau og nationalt niveau, 
vedrører afviklingen af Banco Popular Español i 2017. Sagsøgere har nedlagt påstand om 
annullation af SRB's afviklingsordning og Kommissionens godkendelsesafgørelse. Derudover er der 
ved EU's retsinstanser anlagt tre søgsmål med påstand om annullation af SRB's afgørelser om ikke 
at afvikle to ABLV-banker og PNB Banka (alle baseret i Letland). Nogle sagsøgere har gjort 
ulovlighedsindsigelser mod den underliggende retlige ramme og anlagt erstatningskrav mod EU. 
På denne baggrund anbefaler revisorerne, at SRB og Kommissionen ved udarbejdelsen af deres 
endelige regnskaber tager højde for alle retssager og alle forhold, der kan føre til en udgående 
strøm af ressourcer.  

Baggrundsoplysninger 

Pr. 15. juni 2020 verserede der ved EU's retsinstanser 107 retssager vedrørende afgørelser om 
afvikling og afgørelser om ikke at afvikle, 7 sager vedrørende princippet om, at ingen kreditorer må 
stilles ringere (dvs. om behandlingen af kreditorer og aktionærer ved insolvensbehandling), og 23 
sager vedrørende ex ante-bidrag til Den Fælles Afviklingsfond. Derudover var 2 112 sager på 
nationalt niveau blevet indberettet til SRB.  

Denne revisionsberetning omhandler udelukkende eventualforpligtelser, der er opstået som følge 
af SRB's, Europa-Kommissionens og Rådets udførelse af deres opgaver i henhold til SRM-
forordningen i regnskabsåret 2019. Den kan fås på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 
23 EU-sprog.  
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