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Obvestilo o povzetku odločitve v zvezi z banko Sberbank Europe AG 
 
Enotni odbor za reševanje (v nadaljnjem besedilu: odbor) je 1. marca 2022 sklenil, da ne bo sprejel sheme 
za reševanje v zvezi z banko Sberbank Europe AG (v nadaljnjem besedilu: banka) s sedežem v Avstriji. 
Odbor je ocenil, da komulativni pogoji za ukrep za reševanje iz člena 18 Uredbe (EU) št. 806/2014 (v 
nadaljnjem besedilu: uredba o mehanizmu za reševanje) niso izpolnjeni. 

 
Člen 18(1)(a) uredbe o enotnem mehanizmu za reševanje: propada ali bo verjetno propadel. Enotni 
odbor za reševanje je 27. februarja 2022 na podlagi člena 18(1)(a) v povezavi s členom 18(4)(c) uredbe o 
enotnem mehanizmu za reševanje sklenil, da banka propada ali bo verjetno propadla. Ocenil je namreč, 
da banka propada ali bo verjetno propadla zaradi poslabšanja svojega likvidnostnega položaja. Odbor se 
je ob upoštevanju informacij iz ocene ECB o tem, da banka propada ali bo verjetno propadla, in na podlagi 
informacij, ki so mu bile na voljo, strinjal z oceno ECB, da se za banko šteje, da propada ali bo verjetno 
propadla v skladu s členom 18(1)(a) in 18(4)(c) uredbe o enotnem mehanizmu za reševanje. 

 
Člen 18(1)(b) uredbe o enotnem mehanizmu za reševanje: alternativni ukrepi. Enotni odbor za 
reševanje je sklenil, da noben tak ukrep ne more preprečiti propada banke v razumnem času. 

 
Člen 18(1)(c) uredbe o enotnem mehanizmu za reševanje: javni interes. Enotni odbor za reševanje je 
sklenil, da glede na okoliščine primera, značilnosti banke ter njen poseben finančni in gospodarski položaj 
ukrep za reševanje v zvezi z banko ni potreben v javnem interesu. 

 
Ta sklep med drugim temelji na naslednjih razlogih: 

 
• funkcije, ki jih opravlja banka, npr. sprejemanje depozitov, dajanje posojil in plačilne storitve, niso 

kritične, saj njihova ukinitev ne bi povzročila motenj storitev, ki so bistvene za realno gospodarstvo 
Avstrije, niti motenj finančne stabilnosti v Avstriji ali drugih državah članicah; in 

 
• propad banke verjetno ne bo imel večjih negativnih učinkov na finančno stabilnost v Avstriji ali 

drugih državah članicah. 
 

Enotni odbor za reševanje se je zato odločil, da ne bo sprejel ukrepa za reševanje v zvezi z banko. 
 

Odločitev je naslovljena na avstrijski nacionalni organ za reševanje, tj. organ za finančni trg. 

mailto:srb-info@srb.europa.eu

