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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 30 listopada 2022 r. 

Kontrolerzy apelują o dalsze staranne monitorowanie ryzyka 
finansowego związanego z unijnym systemem restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji banków  

W 2021 r. zmniejszyło się ryzyko związane z unijnym systemem zarządzania kontrolowaną 
likwidacją upadających banków, które działają w ramach unii bankowej. Spadek ryzyka nie 
powinien jednak sprawić, że UE będzie monitorowała te kwestie mniej uważnie – ostrzegł 
Europejski Trybunał Obrachunkowy w opublikowanym dzisiaj sprawozdaniu.  

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest zobowiązany do sporządzania co roku sprawozdania na 
temat ryzyka finansowego w związku z jednolitym mechanizmem restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji. Mechanizm ten to unijny system umożliwiający kontrolowaną 
likwidację upadających banków w ramach unii bankowej. W odniesieniu do roku budżetowego 
2021 Komisja ani Rada nie wykazały żadnych zobowiązań warunkowych w tym obszarze, Jednolita 
Rada natomiast zgłosiła pewne zobowiązania w związku z trwającymi sporami prawnymi 
dotyczącymi składek banków na rzecz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Jest to fundusz, który może być wykorzystywany do wspierania procesu restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji banków. Kontrolerzy Trybunału oceniają, że przedstawione informacje 
na temat zobowiązań warunkowych są adekwatne, ale zalecają usprawnienia, jeśli chodzi 
o monitorowanie ryzyka finansowego i metodę obliczania ewentualnego zwrotu kosztów 
sądowych. 

– Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał już wyroki w pięciu kluczowych sprawach 
sądowych dotyczących pierwszej decyzji Jednolitej Rady w sprawie restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji. Zaskarżona decyzja dotyczyła Banco Popular Español – powiedział 
Rimantas Šadžius, który odpowiadał za tę kontrolę w okresie, gdy pełnił funkcję członka Trybunału. 
– W sprawozdaniu Trybunał odnotował, że w konsekwencji tych wyroków zwiększyła się pewność 
prawa i spadł poziom ryzyka finansowego, na które narażona jest unia bankowa. Kontrolerzy 
Trybunału szczegółowo omówili utrzymujące się czynniki ryzyka i zalecili dalsze usprawnienia 
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w zakresie monitorowania oraz obliczania ewentualnego wpływu finansowego związanego 
z ryzykiem. 

Od momentu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Banco Popular Español w 2017 r. do 
sądów krajowych i unijnych wniesiono w tej sprawie liczne skargi. W bieżącym roku Trybunał 
Sprawiedliwości w pięciu kluczowych sprawach oddalił skargi przeciwko decyzji w sprawie 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Choć Jednolita Rada wcześniej oceniła, że 
niepomyślny dla niej wynik jest w tych sprawach mało prawdopodobny, oddalenie skarg 
kwestionujących jej decyzję jeszcze bardziej ograniczyło ryzyko finansowe, na które jest narażona. 
W odniesieniu do roku finansowego 2021 Jednolita Rada nie wykazała żadnych zobowiązań 
warunkowych w związku ze sprawami toczącymi się na szczeblu UE, a kontrolerzy Trybunału nie 
znaleźli żadnych dowodów, które stałyby w sprzeczności z tą oceną. Jeśli chodzi o postępowania 
toczące się na szczeblu krajowym, Jednolita Rada polega na informacjach przekazywanych przez 
hiszpański organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Informacje te zostały jednak 
przekazane już po sfinalizowaniu sprawozdania finansowego Jednolitej Rady. Kontrolerzy 
Trybunału zalecili, by w przypadku sprawozdania finansowego za 2022 r. ten rodzaj informacji 
zgromadzono na wcześniejszym etapie i uwzględniono przy sporządzaniu sprawozdania.  

Jeśli chodzi o spory dotyczące obliczeń składek banków na rzecz jednolitego funduszu, kontrolerzy 
odnotowali, że zgodnie z zaleceniem zawartym w zeszłorocznym sprawozdaniu Trybunału 
Jednolita Rada ponownie oceniła odnośne zobowiązania warunkowe i wykazała istotnie mniejszą 
kwotę niż za 2020 r. W przypadku 2021 r. wykazała bowiem zobowiązania warunkowe w wysokości 
5,5 mln euro dotyczące 63 spraw sądowych toczących się na szczeblu UE i nie wykazała żadnych 
takich zobowiązań w związku ze sprawami na szczeblu krajowym. Jest to zgodne z wyrokiem 
Trybunału Sprawiedliwości, który stwierdził, że sądy krajowe nie są właściwe do unieważniania 
takich decyzji. Ponadto w sprawozdaniu finansowym wykazano kwotę 2,55 mln na ewentualne 
pokrycie kosztów sądowych. Kontrolerzy zwracają jednak uwagę, że metoda obliczania tych 
kosztów powinna zostać udoskonalona, w szczególności przez uwzględnienie specyfiki 
poszczególnych spraw. Ponadto Jednolita Rada powinna poprawić jakość informacji 
sprawozdawczych na temat zobowiązań warunkowych w przypadku tych spraw, w których wypłatę 
środków z jednolitego funduszu uznano za możliwą, ale nie sposób wiarygodnie ocenić ekspozycji 
finansowej.  
 
Informacje ogólne 

Na szczeblu krajowym toczy się ponad 900 postępowań administracyjnych i sądowych dotyczących 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Banco Popular Español. Na szczeblu UE tymczasem 
Sąd oddalił dwie skargi o unieważnienie decyzji Jednolitej Rady w sprawie nieprzeprowadzenia 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ABLV Bank. Jeśli chodzi o spory dotyczące 
nieprzeprowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji PNB Banka, Sąd zdecydował się 
zawiesić postępowanie do momentu, aż w sprawach dotyczących przeprowadzonej przez 
Europejski Bank Centralny oceny, czy bank znajdował się na progu upadłości lub był zagrożony 
upadłością, nie zostaną wydane ostateczne orzeczenia.  
 
Do sądów wniesiono również nowe skargi, których ewentualny wpływ finansowy zostanie wzięty 
pod uwagę dopiero w przyszłorocznym sprawozdaniu finansowym. Napięcia geopolityczne 
doprowadziły do pogorszenia sytuacji płynnościowej Sberbank Europe AG (którego właścicielem 
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jest rosyjski Sberbank, będący w większości własnością Federacji Rosyjskiej) oraz jego jednostek 
zależnych działających w Chorwacji i Słowenii, które EBC uznał za instytucje znajdujące się na progu 
upadłości lub zagrożone upadłością. Jednolita Rada zdecydowała w konsekwencji o przyjęciu 
odpowiednich programów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Sberbank Europe i rosyjski 
Sberbank zawnioskowały o unieważnienie tych decyzji w skargach wniesionych przeciwko 
Jednolitej Radzie, Komisji i Radzie.  
 
Przedmiotowe sprawozdanie z kontroli dotyczy wyłącznie zobowiązań warunkowych wynikających 
z wykonywania przez Jednolitą Radę, Komisję Europejską i Radę zadań na podstawie 
rozporządzenia w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
w odniesieniu do roku budżetowego 2021. Jest ono dostępne na stronie internetowej Trybunału.  
 
Kontakt dla prasy 
Biuro prasowe Trybunału – e-mail: press@eca.europa.eu  
Claudia Spiti – e-mail: claudia.spiti@eca.europa.eu – tel.: (+352) 691 553 547 
Vincent Bourgeais – e-mail: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – tel.: (+352) 691 551 502 
Damijan Fišer – e-mail: damijan.fiser@eca.europa.eu – tel.: (+352) 621 552 224 
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