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Pressmeddelande 
Luxemburg den 30 november 2022 

EU:s revisorer manar till fortsatt vaksamhet vad gäller de 
finansiella riskerna inom EU:s bankresolutionssystem  

År 2021 minskade de risker som förknippas med EU:s system för att avveckla fallerande banker 
inom europeiska bankunionen på ett ordnat sätt. Men det är inget skäl till att vara mindre 
vaksam, varnar Europeiska revisionsrätten i en rapport som offentliggörs i dag.  

Europeiska revisionsrätten ska varje år rapportera om finansiella risker som rör den gemensamma 
resolutionsmekanismen, det vill säga EU:s system för att avveckla fallerande banker inom 
europeiska bankunionen på ett ordnat sätt. För budgetåret 2021 redovisade kommissionen och 
rådet inga ansvarsförbindelser, medan Gemensamma resolutionsnämnden (SRB) rapporterade 
några med anknytning till pågående tvister avseende bankers bidrag till den gemensamma 
resolutionsfonden (SRF), en fond som kan användas för att stödja bankresolutioner. Revisorerna 
anser att redovisningen är korrekt men rekommenderar förbättringar avseende övervakningen av 
finansiella risker och metoden för att beräkna eventuella ersättningar av rättegångskostnader. 

”Europeiska unionens domstol har nu avkunnat domar i fem viktiga rättsfall där Gemensamma 
resolutionsnämndens första resolutionsbeslut – det beslut som rör Banco Popular Español – hade 
överklagats”, säger Rimantas Šadžius, dåvarande ledamot av revisionsrätten som ledde 
revisionsarbetet. ”I vår rapport konstaterar vi att detta rättsliga klargörande har minskat den 
finansiella risknivån för bankunionen. Vi ger en detaljerad överblick över de risker som återstår och 
rekommenderar ytterligare förbättringar av övervakningen och beräkningen av eventuella 
finansiella konsekvenser.” 

Sedan resolutionen av Banco Popular Español år 2017 har tvistemål inletts vid flertalet tillfällen på 
EU-nivå och nationell nivå. Tidigare i år avvisade Europeiska unionens domstol fem viktiga mål som 
riktade sig mot resolutionsbeslutet. Även om Gemensamma resolutionsnämnden i förväg hade 
bedömt sannolikheten för att förlora målen som ytterst liten, ledde domstolens avvisande av de 
mål där resolutionsbeslutet hade överklagats till ännu lägre finansiella risker för nämndens del. För 
budgetåret 2021 redovisade nämnden inga ansvarsförbindelser som härrör från mål på EU-nivå. 
Revisorerna fann inga bevis som skulle kunna motsäga denna bedömning. Vad gäller nationella mål 
förlitar sig Gemensamma resolutionsnämnden på den spanska nationella 
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resolutionsmyndighetens rapportering. Rapporteringen i fråga mottogs emellertid efter det att 
nämnden avslutat sina räkenskaper. För räkenskaperna för 2022 bör denna typ av information 
samlas in tidigare och införlivas i processen, rekommenderar revisorerna.  

Med anledning av rättstvister om beräkningen av bankernas bidrag till den gemensamma 
resolutionsfonden konstaterar revisorerna att Gemensamma resolutionsnämnden – i enlighet 
med rekommendationen från föregående års revisionsrapport – gjorde en ny bedömning av de 
relaterade ansvarsförbindelserna och redovisade ett betydligt lägre belopp än det som redovisades 
för 2020. För 2021 redovisade Gemensamma resolutionsnämnden ansvarsförbindelser på 
5,5 miljoner euro med koppling till 63 rättsfall på EU-nivå, och den redovisade inga 
ansvarsförbindelser i samband med nationella förfaranden. Detta med anledning av en dom från 
domstolen där det konstateras att nationella domstolar inte har behörighet att ogiltigförklara 
sådana beslut. Ett belopp på 2,55 miljoner euro redovisades i räkenskaperna som eventuella 
ersättningar för rättegångskostnader. Enligt revisorerna bör den metod som används för att 
kvantifiera dessa kostnader förfinas, särskilt genom att hänsyn tas till de särskilda 
omständigheterna i enskilda mål. Vidare bör Gemensamma resolutionsnämnden förbättra sin 
redovisning av ansvarsförbindelser i de fall där risken för utbetalningar från den gemensamma 
resolutionsfonden bedöms som ”möjlig” men där den finansiella exponeringen inte kan uppskattas 
på ett tillförlitligt sätt.  
 
Bakgrundsinformation 

Över 900 administrativa förfaranden och domstolsärenden rörande resolutionen av 
Banco Popular Español pågår på nationell nivå. På EU-nivå väcktes ogiltighetstalan i två fall mot 
Gemensamma resolutionsnämndens beslut om att inte sätta ABLV Bank i resolution, men de 
avvisades av tribunalen. Vad gäller tvistemålet avseende besluten om att inte sätta PNB Banka i 
resolution har tribunalen beslutat att avvakta tills slutligt avgörande fälls i relaterade mål riktade 
mot Europeiska centralbankens bedömning att banken ”fallerade eller sannolikt skulle komma att 
fallera”.  
 
Det har också tillkommit några nya mål som kan få finansiella konsekvenser, men som inte kommer 
att tas upp förrän i nästa års räkenskaper. Geopolitiska spänningar försämrade 
likviditetssituationen för Sberbank Europe AG (som ägs av Sberbank of Russia som i sin tur till 
största delen ägs av Ryska federationen) och dess dotterbolag i Kroatien och Slovenien, som ECB 
bedömde ”fallerade eller sannolikt skulle komma att fallera”. Gemensamma resolutionsnämnden 
beslutade därför att anta resolutionsordningar. Sberbank Europe och Sberbank of Russia har yrkat 
på ett ogiltigförklarande av dessa beslut genom att väcka talan mot Gemensamma 
resolutionsnämnden, kommissionen och rådet.  
 
Den här granskningsrapporten gäller uteslutande ansvarsförbindelser som uppstår till följd av 
Gemensamma resolutionsnämndens, Europeiska kommissionens och rådets utförande av sina 
uppgifter enligt förordningen om den gemensamma resolutionsmekanismen under budgetåret 
2021. Rapporten finns på revisionsrättens webbplats.  
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Presskontakt 
Revisionsrättens presstjänst: press@eca.europa.eu  
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