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Reševanje bank EU: revizorji EU zagotavljajo pregled in oceno 
razkritij tveganj za leto 2020 

Evropsko računsko sodišče mora vsako leto poročati o kakršnem koli finančnem tveganju v zvezi 
z enotnim mehanizmom za reševanje, tj. sistemom EU za upravljanje pravilnega prenehanja 
propadajočih bank v bančni uniji, ki izhaja iz sodnih postopkov. Enotni odbor za reševanje za 
proračunsko leto 2020 ni poročal o nobenih pogojnih obveznostih, povezanih z odločitvijo o 
reševanju, temveč le v zvezi s spori, povezanimi s prispevki bank v enotni sklad za reševanje. 
Revizorji štejejo razkritja za ustrezna, opozarjajo pa na novo sodno prakso, zaradi katere so 
finančna tveganja nižja. Zato za naslednje leto priporočajo Enotnemu odboru za reševanje, naj 
na podlagi nove metode ponovno oceni svoja tveganja. 

V enotni mehanizem za reševanje, ki se je začel uporabljati leta 2014, so vključeni Enotni odbor za 
reševanje, Evropska komisija, Svet in nacionalni organi za reševanje. Enotni odbor za reševanje ima 
osrednjo vlogo in upravlja enotni sklad za reševanje, ki ga financirajo banke s predhodnimi 
prispevki ter se lahko uporablja za podporo pri reševanju bank. Sklad se doslej še ni uporabil, 
vendar je v teku precej pravnih postopkov. 

„Izid pravnih postopkov v zvezi z reševanjem bank in njihov učinek je težko napovedati,“ je povedal 
član Evropskega računskega sodišča Rimantas Šadžius, ki je pristojen za poročilo. „Vendar je za 
zainteresirane strani pomembno, da poznajo najboljšo oceno morebitne finančne izpostavljenosti, 
zato bi moral Enotni odbor za reševanje ugotoviti, kako ponovno oceniti vpliv sporov, ki potekajo v 
zvezi s prispevki bank v sklad, zlasti glede na novo sodno prakso.“ 

V zvezi z reševanjem banke Banco Popular Español je na ravni EU leta 2017 potekalo 100 zadev, na 
nacionalni ravni pa 1 451 upravnih postopkov in sodnih zadev. Tožeče stranke si prizadevajo za 
razglasitev ničnosti sheme Enotnega odbora za reševanje o reševanju in odločitve Komisije o 
podpori. Nekatere tožeče stranke so vložile tudi ugovore nezakonitosti zoper s shemo povezan 
pravni okvir in odškodninske zahtevke zoper EU. Poleg tega so bile na sodišča EU vložene tri tožbe 
za razglasitev ničnosti odločitev Enotnega odbora za reševanje o nereševanju za dve banki ABLV in 
banko PNB Banka. Enotni odbor za reševanje in Komisija menita, da je negativen izid sojenj malo 
verjeten, zato nista pričakovala odtoka dejavnikov in nista poročala o povezanih pogojnih 
obveznostih za proračunsko leto 2020. Revizorji niso našli dokazov, ki bi tej oceni nasprotovali. Svet 
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ni stranka v nobenem postopku pravnega izpodbijanja v zvezi s svojimi nalogami reševanja, zato ni 
razkril nobenih pogojnih obveznosti. 
 
Kar zadeva spore glede izračuna prispevkov bank v enotni sklad za reševanje, je Enotni odbor za 
reševanje za leto 2020 razkril pogojne obveznosti v višini  5 561 milijonov EUR v zvezi z 41 pravnimi 
postopki na ravni EU. Drugače kot v prejšnjih letih Enotni odbor za reševanje ni razkril pogojnih 
obveznosti v zvezi z nacionalnimi postopki zoper odločitve o predhodnih prispevkih, kar je v skladu 
z nedavno sodbo Sodišča, v kateri je bilo poudarjeno, da nacionalna sodišča niso pristojna za 
razglasitev ničnosti teh odločitev. Po drugi strani pa so revizorji ugotovili, da je Enotni odbor za 
reševanje glede na lansko sodbo, v kateri je bila izpodbijana zakonitost uporabljene metodologije, 
uporabljal preudarni pristop pri razkritju celotnega zneska spornih predhodnih prispevkov na ravni 
EU kot pogojne obveznosti. Vendar so ugotovili tudi, da ni verjetno, da bo moral Enotni odbor za 
reševanje povrniti celotni znesek prispevkov. Revizorji so zaradi navedenega in nove sodbe Sodišča, 
v kateri je bila potrjena veljavnost nove metodologije, priporočili, naj se razkritja za leto 2021 
ponovno ocenijo. Zlasti bi bilo treba razviti metodo za izračun ocenjene razlike med prispevki v 
prvotni odločitvi in morebitnimi spremenjenimi prispevki, da bi se razkrila zanesljiva ocena 
tveganja. Prav tako so revizorji priporočili, naj se še naprej spremlja tveganje v okviru nacionalnih 
zadev, dokler večina od njih ne bo rešena. 
 

Splošne informacije 

V tem revizijskem poročilu so obravnavane izključno pogojne obveznosti za proračunsko leto 2020, 
nastale zaradi opravljanja nalog Enotnega odbora za reševanje, Evropske komisije in Sveta na 
podlagi uredbe o EMR. Poročilo je na voljo na spletišču Evropskega računskega sodišča v 23 jezikih 
EU. 
 
Kontaktni naslovi za medije 
Tiskovni urad Evropskega računskega sodišča: press@eca.europa.eu  
Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – T: (+352)  691 553 547 
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