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Съобщение за пресата 
Люксембург, 30 ноември 2022 г. 

Одиторите призовават за повишена бдителност по отношение 
на финансовите рискове, засягащи системата на ЕС за 
преструктуриране на банки  

През 2021 г. се наблюдава спад на рисковете за системата на ЕС за организирано 
ликвидиране на проблемни банки в Банковия съюз. Това обаче не е причина за отслабване 
на контрола, посочва Европейската сметна палата в публикуван днес свой доклад.  

Европейската сметна палата (ЕСП) има задължение да докладва ежегодно относно 
възникващите финансови рискове във връзка с Единния механизъм за преструктуриране 
(ЕМП) — системата на ЕС за управление на организираното ликвидиране на проблемни 
финансови институции в рамките на Банковия съюз. За финансовата 2021 година Комисията 
и Съветът не са докладвали условни задължения. Единният съвет за преструктуриране (СП) е 
докладвал условни задължения, свързани с текущи съдебни спорове във връзка с вноските 
на банките в Единния фонд за преструктуриране (ЕФП), който може да бъде използван за 
подкрепа при преструктурирането на банки. Одиторите считат, че тези оповестявания са 
точни, но препоръчват да се подобри мониторингът на финансовите рискове и методът за 
изчисление на съдебните разноски, за които е възможно да се наложи възстановяване. 

„Съдът на Европейския съюз вече издаде решения по пет ключови дела, оспорващи 
първото решение за преструктуриране на Единния съвет за преструктуриране, което 
засяга Banco Popular Español“, заяви Римантас Шаджус, който ръководи одита по време на 
мандата си като член на ЕСП. „В нашия доклад отбелязваме, че създадената по този начин 
правна сигурност е намалила нивото на риск за Банковия съюз. ЕСП разглежда в детайли 
оставащите рискове и препоръчва стъпки за допълнително подобряване на мониторинга 
и изчислението на възможното финансово отражение“. 

След преструктурирането на Banco Popular Español през 2017 г. много съдебни спорове са 
започнати на национално ниво и на ниво ЕС. По-рано тази година Съдът на Европейския съюз 
отхвърли пет ключови дела срещу решението за преструктуриране. Въпреки че Единният 
съвет за преструктуриране вече е бил определил вероятността да загуби тези дела като 
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малка, отхвърлянето на исковете, оспорващи преструктурирането, допълнително е 
намалило неговия финансов риск. За финансовата 2021 година Единният съвет за 
преструктуриране не е докладвал условни задължения, свързани със съдебни дела на ниво 
ЕС. ЕСП не откри данни, които да противоречат на тази оценка. За делата, които се водят пред 
национални съдилища, Единният съвет за преструктуриране разчита на информацията, 
докладвана от испанския национален орган за преструктуриране. Той обаче е получил 
необходимата информация след приключването на своите отчети. Одиторите препоръчват 
за отчетите за 2022 г. този вид информация да бъде изискана по-рано и включена в процеса 
на изготвяне.  

По отношение на изчисляването на вноските на банките за ЕФП одиторите отбелязват, че 
след препоръката на ЕСП, отправена в одитния доклад от предходната година, Единният 
съвет за преструктуриране е преразгледал свързаните с това условни задължения и е 
докладвал значително по-нисък размер на тези задължения в сравнение с 2020 г. Единният 
съвет за преструктуриране е оповестил условни задължения в размер на 5,5 млн. евро, 
свързани с 63 съдебни дела на ниво ЕС, и не е оповестил такива задължения във връзка 
с производства на национално ниво в съответствие с решението на Общия съд, че 
националните съдилища не са компетентни да отменят тези решения. В отчетите е 
оповестена сума в размер на 2,55 млн. евро като потенциална компенсация на съдебни 
разноски. Одиторите посочват, че методът, използван за изчисление на тези разходи, следва 
да бъде усъвършенстван, по-специално като се вземат предвид характеристиките на 
отделните дела. Наред с това Единният съвет за преструктуриране следва да подобри 
оповестяването на условните задължения за случаите, в които рискът от изплащане на 
средства от Единния фонд за преструктуриране се оценява като възможен, но финансовата 
експозиция не може да бъде надеждно изчислена.  
 
Обща информация 

На национално равнище се разглеждат над 900 административни производства и съдебни 
дела относно преструктурирането на Banco Popular Español. На ниво ЕС, два иска за отмяна 
на решенията на Единния съвет за преструктуриране да не се извършва преструктуриране на 
ABLV Bank са отхвърлени от Общия съд. По делото, засягащо решението да не се 
преструктурира PNB Banka, Общият съд е решил да изчака резултатите от разглеждането на 
последна инстанция на делата срещу оценката на Европейската централна банка, че банката 
е „проблемна или с вероятност да стане проблемна“.  
 
Налице са и някои нови дела, чието потенциално финансово отражение ще бъде разгледано 
едва в отчетите за следващата година. Геополитическото напрежение е довело до 
влошаване на ликвидността на Sberbank Europe AG (притежавана от Sberbank Русия, 
мажоритарна собственост на Руската федерация) и нейните дъщерни дружества в Хърватска 
и Словения, които ЕЦБ определя като „проблемни или с вероятност да станат проблемни“. 
Вследствие на това Единният съвет за преструктуриране е решил да приеме схеми за 
преструктуриране. Sberbank Europe и Sberbank Русия искат анулирането на тези решения и са 
започнали производства срещу Единния съвет за преструктуриране, Комисията и Съвета.  
 
Настоящият одитен доклад разглежда единствено условните задължения, възникнали 
в резултат на изпълнението на задачите на Единния съвет за преструктуриране, Европейската 
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комисията и Съвета, съгласно Регламента за ЕМП за финансовата 2021 година. Той е 
публикуван на уебсайта на ЕСП.  
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Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu — Моб. тел. (+352) 691 553 547 
Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu — Моб. тел. (+352) 691 551 502 
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