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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 30 listopada 2021 r. 

Restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja banków w UE – 
unijni kontrolerzy omówili i ocenili sprawozdawczość na temat 
ryzyka za 2020 r. 

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest zobowiązany do sporządzania co roku sprawozdania na 
temat ryzyka finansowego wynikającego ze sporów sądowych 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 2020 Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej 
Likwidacji nie zgłosiła żadnych zobowiązań warunkowych w związku z decyzją w sprawie 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, wykazała jednak takie zobowiązania w związku ze 
sporami sądowymi dotyczącymi składek wnoszonych przez banki na rzecz jednolitego funduszu. 
Kontrolerzy uznali, że przedstawione informacje są odpowiednie, zwrócili jednak uwagę na nowe 
orzecznictwo, w wyniku którego ryzyko finansowe zmniejszyło się. Zalecają w związku z tym, by 
w kolejnym roku Jednolita Rada skorzystała z nowej metody, by ponownie oszacować ryzyko, na 
które jest narażona. 

Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji rozpoczął działanie w 2014 r. 
Uczestniczą w nim Jednolita Rada, Komisja Europejska, Rada oraz krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Kluczową rolę w ramach mechanizmu odgrywa 
Jednolita Rada zarządzająca jednolitym funduszem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, 
który jest finansowany przez banki za pośrednictwem składek ex ante i może być wykorzystywany 
do wspierania procesu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. Do tej pory nie 
uruchomiono środków jednolitego funduszu, lecz toczy się duża liczba postępowań sądowych. 

– Trudno jest przewidzieć wynik i konsekwencje postępowań sądowych dotyczących 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków – powiedział Rimantas Šadžius, członek 
Trybunału odpowiedzialny za to sprawozdanie. – Dla zainteresowanych stron jest jednak istotne, 
by poznać możliwie najdokładniejsze szacunki ewentualnej ekspozycji finansowej. Z tego względu 
Jednolita Rada powinna rozważyć, w jaki sposób obliczyć na nowo wpływ toczących się sporów 
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dotyczących składek banków na rzecz jednolitego funduszu, w szczególności w świetle nowego 
orzecznictwa. 

Na szczeblu UE toczy się obecnie 100 spraw związanych z restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją Banco Popular Español przeprowadzoną w 2017 r. Dodatkowo w toku jest 1451 
postępowań administracyjnych i spraw sądowych na poziomie krajowym. Skarżący wnoszą 
o unieważnienie programu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wdrożonego przez 
Jednolitą Radę i unieważnienie decyzji Komisji w sprawie zatwierdzenia tego programu. Niektórzy 
podnieśli również zarzut niezgodności z prawem w odniesieniu do odnośnych przepisów prawnych 
i wystąpili z roszczeniami odszkodowawczymi wobec UE. Do sądów UE wniesiono także trzy skargi 
o unieważnienie decyzji Jednolitej Rady w sprawie nieprzeprowadzenia restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji dwóch banków: ABLV i PNB Banka. Jednolita Rada i Komisja stwierdziły 
w tym przypadku, że niekorzystne rozstrzygnięcie w procesach sądowych jest mało 
prawdopodobne, w związku z czym uznały, że nie dojdzie do wypływu środków, i nie wykazały 
żadnych powiązanych zobowiązań warunkowych za rok budżetowy 2020. Kontrolerzy Trybunału 
nie znaleźli żadnych dowodów, które stałyby w sprzeczności z tą oceną. Rada nie jest stroną 
w żadnych sporach prawnych w związku z wykonywanymi przez siebie zadaniami z zakresu 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji i w związku z tym nie ujawniła żadnych zobowiązań 
warunkowych. 
 
Jeśli chodzi o spory dotyczące obliczenia wysokości składek banków na rzecz jednolitego funduszu, 
Jednolita Rada wykazała zobowiązania warunkowe w kwocie 5 561 mln euro związane z 41 
postępowaniami sądowymi toczącymi się na szczeblu UE. W odróżnieniu od wcześniejszych lat 
w tym roku Jednolita Rada nie wykazała zobowiązań warunkowych związanych z postępowaniami 
krajowymi dotyczącymi decyzji w sprawie składek ex ante. Opierała się przy tym na wyroku 
Trybunału Sprawiedliwości, który orzekł, że sądy krajowe nie mają kompetencji do unieważniania 
tych decyzji. Jednocześnie kontrolerzy Trybunału odnotowali, że Jednolita Rada zastosowała 
podejście ostrożnościowe, wykazując jako zobowiązania warunkowe pełną kwotę składek ex ante 
będących przedmiotem sporów na szczeblu UE. Jest to zgodne z wyrokiem z zeszłego roku, 
w którym zakwestionowano legalność metodyki przyjętej za podstawę obliczeń. Kontrolerzy 
zauważają jednak, że jest mało prawdopodobne, by Jednolita Rada musiała zwrócić pełną kwotę 
składek. W związku z powyższym i w świetle nowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości 
potwierdzającego ważność przyjętej metodyki kontrolerzy zalecają ponowną ocenę zobowiązań, 
które zostaną wykazane za 2021 r. W szczególności należy opracować metodę obliczania 
szacunkowej różnicy w kwocie składek między pierwotnymi decyzjami a ewentualnymi decyzjami 
po zmianach, tak aby rzetelnie oszacować ryzyko. Zalecają również, by nadal monitorować ryzyko 
związane ze sprawami na szczeblu krajowym, aż do momentu, gdy większość spraw zostanie 
rozstrzygnięta. 
 

Informacje ogólne 

Niniejsze sprawozdanie z kontroli dotyczy wyłącznie zobowiązań warunkowych wynikających 
z wykonywania przez Jednolitą Radę, Komisję Europejską i Radę zadań na mocy rozporządzenia 
w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do 
roku budżetowego 2020. Sprawozdanie jest dostępne na stronie internetowej Trybunału 
(eca.europa.eu) w 23 językach UE. 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/ecadefault.aspx
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Kontakt dla prasy 
Biuro prasowe Trybunału: press@eca.europa.eu  
Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – tel. kom.: (+352) 691 553 547 
Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – tel. kom.: (+352) 691 551 502 
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