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Audiitorid avaldavad aruande Ühtse Kriisilahendusnõukogu, Euroopa 
Komisjoni ja nõukogu tingimuslike kohustuste kohta 

Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt peaksid Ühtne Kriisilahendusnõukogu ja Euroopa 
Komisjon alates 2018. aasta raamatupidamise aastaaruandest pidevalt hindama pankade 
kriisilahenduse alaste kohtuasjadega seotud tingimuslikest kohustustest tulenevaid finantsriske ja 
nendealast aruandlust. Audiitorid vaatasid läbi Ühtse Kriisilahendusnõukogu, Euroopa Komisjoni ja 
nõukogu võimalikud kohustused, mis tulenevad käimasolevatest kohtuvaidlustest nende meetmete 
suhtes seoses maksejõuetute või tõenäoliselt maksejõuetuks jäävate pankade kriisilahendusega. 
Nad nõuavad nendest kohtuvaidlustest tulenevate finantsriskide paremat juhtimist, sest 
kohtuasjade arv võib veelgi suureneda. 

Kui pank muutub maksejõuetuks, on ühtse kriisilahenduskorra eesmärk hallata panga kriisilahendust, 
ilma et see avaldaks negatiivset mõju majandusele või maksumaksjale. Selle korra raames on Ühtne 
Kriisilahendusnõukogu kriisilahendusasutuseks kõigi euroala suurte pankade ja väiksemate piiriüleste 
pangandusgruppide jaoks.  

Juunis 2017 võttis Ühtne Kriisilahendusnõukogu vastu esimese kriisilahendusotsuse, mis puudutas 
Banco Populari. 2018. aasta maiks oli Euroopa Liidu Üldkohtule selle otsuse kohta esitatud 103 hagi, 
30 hagi oli esitatud ka komisjoni ja üks nõukogu vastu. Raamatupidamises kajastatakse võimalikke 
tulevasi makseid, mida võidakse teha kohtuasjade tõttu, tingimusliku kohustusena, välja arvatud 
juhul, kui tulevase makse tegemise vajadus hinnatakse vähetõenäoliseks. 

Audiitorid tunnistavad, et Ühtne Kriisilahendusnõukogu avaldas korrektselt teavet käimasolevate 
kohtuvaidluste iseloomu ja ajakava kohta. Nad märgivad siiski, et Ühtsel Kriisilahendusnõukogul ei 
olnud võimalik prognoosida kohtumenetluste võimalikke tagajärgi, kuna praeguses etapis oli keeruline 
ennustada nende kohtuvaidluste tulemusi keeruka, spetsiifilise ja pretsedenditu õigussüsteemi tõttu, 
mis loodi uue kriisilahenduskorra õigusliku raamistikuga. Nad hoiatavad ka, et järgnevate aastate 
jooksul võib tekkida rohkem kohtuvaidlusi. 

„Piisavad teadmised Ühtset Kriisilahendusnõukogu ohustavate finantsriskide kohta on riskijuhtimise ja 
aruandekohustuse tagamiseks väga olulised,“ ütles aruande eest vastutav kontrollikoja liige Ildikó 
Gáll-Pelcz. 

http://www.eca.europa.eu/
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Audiitorid kontrollisid lisaks tingimuslikke kohustusi, mis olid seotud euroala pankade ex ante 
osamaksetega ühtsesse kriisilahendusfondi. Nad märgivad, et liikmesriikide kohtutesse on esitatud 
suur arv apellatsioonkaebusi ja kohtuasju ex ante osamaksete vastu. Ühtne Kriisilahendusnõukogu 
avalikustas oma 2017. aasta raamatupidamise aastaaruandes ex ante osamaksetest tulenevaid 
tingimuslikke kohustusi summas 1,4 miljardit eurot, mis võivad 2018. aasta uute nõuete tõttu 
suureneda veel 558 miljoni euro võrra. Audiitorid hoiatavad, et Ühtne Kriisilahendusnõukogu peab 
mõnel juhul hüvitama liikmesriikide kriisilahendusasutustele liikmesriikide tasandil kaotatud 
kohtuvaidluste kulud. 

Komisjon otsustas omalt poolt mitte avalikustada tingimuslikke kohustusi, kuna ta pidas kõiki 
kahjunõudeid ennatlikuks ja hindas tulevase makse tegemise võimalust vähetõenäoliseks, ning 
nõukogu vastu algatatud kohtuasi lükati tagasi. 

Audiitorid esitavad järgnevad soovitused: 

- Ühtne Kriisilahendusnõukogu peaks raamatupidamissuuniste eelnõu lõplikult vormistama ja 
heaks kiitma ning kohaldama seda täielikult 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande 
suhtes, hõlmates ka õigusabikulude jaoks eraldiste moodustamist või nende avalikustamist; 

-  Ühtne Kriisilahendusnõukogu ja komisjon peaksid olukorra 2018. aasta raamatupidamise 
aastaaruande jaoks kooskõlas raamatupidamiseeskirjadega põhjalikult ümber hindama, 
tuginedes kättesaadavatele andmetele, nagu kvantitatiivsed nõuded, kohtuotsused ja 
varasemad andmed;  

- Ühtne Kriisilahendusnõukogu peaks kehtestama asjakohased menetlused ja 
kontrollimehhanismid, et tagada liikmesriikide kriisilahendusasutustelt saadud teabe täpsus, 
täielikkus ja õigeaegsus, ning tagama piisava kontrolljälje. 

Toimetajatele 

Ühtset Kriisilahendusnõukogu ja ühtset kriisilahendusfondi rahastab täies mahus pangandussektor.  

Konkreetse üksuse suhtes kriisilahendusmenetluse algatamise otsuse tegemise protsessis osalevad 
Euroopa Keskpank, Ühtne Kriisilahendusnõukogu, komisjon ja teatud tingimustel ka nõukogu.  

Audiitorid vaatasid läbi Ühtse Kriisilahendusnõukogu, komisjoni ja nõukogu 2017. eelarveaasta 
tingimuslikud kohustused, mis tulenevad ühtse kriisilahenduskorra määruses (EL) nr 806/2014 
sätestatud ülesannete täitmisest. Aruanne on kättesaadav Euroopa Kontrollioja veebisaidil 
eca.europa.eu ELi 23 keeles. 

 

 


