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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 30. november 2022 

Revisorerne opfordrer til fortsat opmærksomhed på de finansielle 
risici vedrørende EU's bankafviklingssystem  

I 2021 mindskedes risiciene vedrørende EU's ordning for velordnet afvikling af nødlidende 
banker i bankunionen. Men det bør ikke få EU til at slække på opmærksomheden, advarer 
Den Europæiske Revisionsret i en beretning, der offentliggøres i dag.  

Den Europæiske Revisionsret skal hvert år rapportere om de finansielle risici vedrørende den fælles 
afviklingsmekanisme (SRM), som er den EU-ordning, der forvalter den velordnede afvikling af 
nødlidende banker i bankunionen. For regnskabsåret 2021 oplyste Kommissionen og Rådet ingen 
eventualforpligtelser, mens Den Fælles Afviklingsinstans (SRB) oplyste nogle vedrørende 
verserende retssager om bankers bidrag til Den Fælles Afviklingsfond, som kan bruges til at støtte 
bankafviklinger. Revisorerne finder oplysningerne rimelige, men anbefaler, at overvågningen af 
finansielle risici og metoden til beregning af eventuelle godtgørelser af sagsomkostninger 
forbedres. 

"EU-Domstolen har nu afsagt dom i fem væsentlige retssager om anfægtelse af SRB's første 
afviklingsafgørelse - afgørelsen om Banco Popular Español," siger Rimantas Šadžius, der ledede 
revisionsarbejdet som medlem af Revisionsretten. "I vores beretning bemærker vi, at den retlige 
sikkerhed, som disse domme giver, har mindsket bankunionens finansielle risiko. Vi giver et 
detaljeret overblik over de resterende risici og anbefaler yderligere forbedringer med hensyn til 
overvågning og beregning af mulige finansielle konsekvenser." 

Siden afviklingen af Banco Popular Español i 2017 er der anlagt talrige retssager på EU-niveau og 
nationalt niveau. Tidligere i år gav EU-Domstolen SRB medhold i fem væsentlige sager om 
anfægtelse af dens afviklingsafgørelse. SRB anså det i forvejen for meget usandsynligt, at den ville 
tabe disse sager, og dommene har yderligere mindsket SRB's finansielle risici. For regnskabsåret 
2021 oplyste SRB ingen eventualforpligtelser vedrørende retssager på EU-niveau. Revisorerne 
fandt ingen dokumentation, der kunne modsige denne vurdering. Med hensyn til sager på 
nationalt niveau forlader SRB sig på oplysninger fra Spaniens nationale afviklingsmyndighed. SRB 
modtog dog først disse oplysninger, efter at den havde afsluttet sit regnskab. Revisorerne 
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anbefaler, at SRB ved udarbejdelsen af 2022-regnskabet indhenter sådanne oplysninger tidligere 
og tager dem i betragtning.  

Revisorerne bemærker med hensyn til retssagerne om bankers bidrag til Afviklingsfonden, at SRB 
på baggrund af en anbefaling i sidste års revisionsberetning revurderede eventualforpligtelserne 
og rapporterede et betydeligt lavere beløb end for 2020. For 2021 oplyste SRB 
eventualforpligtelser på 5,5 millioner euro vedrørende 63 sager på EU-niveau, men oplyste ikke 
eventualforpligtelser vedrørende nationale retssager, hvilket er i tråd med en nylig dom fra 
Domstolen, som fastslår, at de nationale domstole ikke har kompetence til at annullere afgørelser 
om bidrag. SRB oplyste også eventualforpligtelser på 2,55 millioner euro vedrørende mulig 
godtgørelse af sagsomkostninger. Metoden til kvantificering af disse omkostninger bør forbedres, 
siger revisorerne, navnlig ved at der tages hensyn til de enkelte sagers karakteristika. Endvidere 
bør SRB forbedre oplysningerne om eventualforpligtelser i de sager, hvor udbetalinger fra 
Den Fælles Afviklingsfond vurderes som mulige, men hvor der ikke kan beregnes et pålideligt skøn 
over den finansielle eksponering.  
 
Baggrundsoplysninger 

På nationalt niveau verserer der over 900 administrative sager og retssager vedrørende afviklingen 
af Banco Popular Español. På EU-niveau har Retten givet SRB medhold i to sager om annullation af 
dens afgørelser om ikke at afvikle ABLV Bank. I sagen om SRB's afgørelse om ikke at afvikle PNB 
Banka har Retten besluttet at afvente den endelige afgørelsesfase i de beslægtede sager om 
anfægtelse af Den Europæiske Centralbanks vurdering af, om banken var "nødlidende eller 
forventeligt nødlidende".  
 
Der er også nye sager, hvis potentielle finansielle konsekvenser først vil blive behandlet i 
forbindelse med næste års regnskab. Geopolitiske spændinger førte til en forværring af 
likviditetssituationen i Sberbank Europe AG (ejet af Sberbank of Russia, hvis hovedaktionær er Den 
Russiske Føderation) og dens datterselskaber i Kroatien og Slovenien, som ECB vurderede var 
"nødlidende eller forventeligt nødlidende". SRB har derfor truffet afgørelser om 
afviklingsordninger. Sberbank Europe og Sberbank of Russia har anlagt sager mod SRB, 
Kommissionen og Rådet om annullation af disse afgørelser.  
 
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 2021. Den kan fås på Revisionsrettens websted.  
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