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Preses relīze 
Luksemburgā, 2022. gada 30. novembrī 

Revidenti aicina saglabāt modrību attiecībā uz finanšu riskiem, ko 
rada ES banku noregulējuma sistēma  

2021. gadā samazinājās riski ES sistēmai attiecībā uz grūtībās nonākušu banku sakārtotas 
likvidācijas pārvaldību banku savienībā. Taču Eiropas Revīzijas palāta šodien publicētajā 
ziņojumā brīdina, ka tas nav iemesls, lai ES zaudētu modrību.  

Eiropas Revīzijas palātai ir pienākums katru gadu ziņot par visiem finanšu riskiem, kas saistīti ar 
vienoto noregulējuma mehānismu (VNM) – ES sistēmu, ar kuru banku savienībā tiek pārvaldīta 
grūtībās nonākušu banku pienācīga likvidācija. Attiecībā uz 2021. finanšu gadu Komisija un Padome 
neziņoja par iespējamām saistībām, savukārt Vienotā noregulējuma valde (VNV) ir ziņojusi par 
dažām nepabeigtām tiesvedībām attiecībā uz banku iemaksām vienotajā noregulējuma fondā 
(VNF) — tas ir fonds, ko var izmantot banku noregulējuma atbalstam. Revidenti uzskata, ka 
izklāstītā informācija ir atbilstīga, bet iesaka uzlabot finanšu riska uzraudzību un iespējamo juridisko 
pakalpojumu izmaksu atlīdzināšanas aprēķina metodi. 

“Eiropas Savienības Tiesa tagad ir pieņēmusi spriedumus piecās galvenajās tiesvedībās, kurās tika 
apstrīdēts VNV pirmais noregulējuma lēmums, proti, Banco Popular Español lēmums,” teica 
Rimantas Šadžius, kurš vadīja šo revīziju savu ERP locekļa pilnvaru laikā. “Ziņojumā mēs atzīmējam, 
ka no tā izrietošā juridiskā noteiktība ir samazinājusi finanšu riska līmeni banku savienībai. Mēs 
sniedzam detalizētu apkopojumu par atlikušajiem riskiem un iesakām veikt turpmākus uzlabojumus 
iespējamo finansiālo seku uzraudzībai un aprēķināšanai.” 

Kopš Banco Popular Español noregulējuma 2017. gadā ES un valstu līmenī vairākkārt ir ierosināta 
tiesvedība. Šā gada sākumā Eiropas Savienības Tiesa noraidīja piecas galvenās lietas pret 
noregulējuma lēmumu. Lai gan VNV iepriekš bija novērtējusi iespējamību zaudēt šīs lietas kā 
maziespējamu, to lietu izbeigšana, ar kurām tiek apstrīdēts noregulējuma lēmums, ir vēl vairāk 
samazinājusi finanšu riskus VNV. Attiecībā uz 2021. finanšu gadu VNV neuzrādīja nekādas saistītas 
iespējamās saistības no lietām ES līmenī. Revidenti neguva pierādījumus, kas būtu pretrunā šim 
novērtējumam. Attiecībā uz lietām valsts līmenī VNV paļaujas uz Spānijas valsts noregulējuma 
iestādes ziņojumiem. Tomēr attiecīgie ziņojumi tika saņemti pēc VNV pārskatu slēgšanas. 
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2022. gada pārskatiem šāda veida informācija būtu jāvāc agrāk un jāiekļauj procesā, kā to iesaka 
revidenti.  

Attiecībā uz tiesvedību par to, kā tiek aprēķinātas banku iemaksas vienotajā noregulējuma fondā, 
revidenti norāda, ka, sekojot iepriekšējā gada revīzijas ziņojuma ieteikumam, VNV atkārtoti 
novērtēja saistītās iespējamās saistības un ziņoja par ievērojami mazāku summu nekā 2020. gadā. 
Par 2021. gadu VNV uzrādīja iespējamās saistības 5,5 miljonu EUR apmērā saistībā ar 
63 tiesvedībām ES līmenī un neatklāja nekādas ar valsts tiesvedību saistītas saistības saskaņā ar 
Tiesas spriedumu, kurā secināts, ka valsts tiesām nav jurisdikcijas anulēt šos lēmumus. Pārskatos 
kā iespējamā juridisko pakalpojumu izmaksu kompensācija tika uzrādīta summa 2,55 miljonu EUR 
apmērā. Revidenti norāda, ka šo izmaksu kvantificēšanai izmantotā metode ir jāprecizē, jo īpaši 
ņemot vērā atsevišķu gadījumu īpatnības. Turklāt VNV būtu jāsniedz pilnīgāka informācija par 
iespējamām saistībām tajos gadījumos, kad izmaksas risks no vienotā noregulējuma fonda tiek 
novērtēts kā “iespējams”, bet finanšu risku nevar ticami aplēst.  
 
Vispārīga informācija 

Valsts līmenī tiek izskatītas vairāk nekā 900 administratīvās un tiesas lietas saistībā ar Banco 
Popular Español noregulējumu. ES līmenī Vispārējā tiesa ir noraidījusi divas prasības atcelt 
VNV lēmumus par ABLV Bank noregulējuma neveikšanu. Attiecībā uz prāvu par PNB Banka 
noregulējuma neveikšanu Vispārējā tiesa ir nolēmusi nogaidīt līdz brīdim, kad ar to saistītās lietas 
pret Eiropas Centrālās bankas vērtējumu “kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga” nonāks galīgā 
lēmuma pieņemšanas stadijā.  
 
Ir arī daži jauni gadījumi, kuru iespējamās finansiālās sekas tiks ņemtas vērā tikai nākamā gada 
pārskatos. Ģeopolitiskās spriedzes dēļ pasliktinājās likviditātes stāvoklis Sberbank Europe AG (kas 
pieder Sberbank of Russia, kuras akciju kontrolpakete pieder Krievijas Federācijai) un tās 
meitasuzņēmumiem Horvātijā un Slovēnijā, ko ECB uzskatīja par tādiem, kuri “kļūst vai, iespējams, 
kļūs maksātnespējīgi”. Līdz ar to VNV ir nolēmusi pieņemt noregulējuma shēmas. Sberbank Europe 
un Sberbank of Russia lūdza atcelt šos lēmumus, ceļot prasību pret VNV, Komisiju un Padomi.  
 
Šis revīzijas ziņojums attiecas tikai uz iespējamām saistībām, kas izriet no VNV, Eiropas Komisijas 
un Padomes 2021. finanšu gada uzdevumu izpildes saskaņā ar VNM regulu. Tas ir pieejams 
ERP tīmekļa vietnē.  
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