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Luxemburg, 21. joulukuuta 2018
Tarkastajat julkaisevat kertomuksen kriisinratkaisuneuvoston, komission
ja neuvoston ehdollisista vastuista
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että
kriisinratkaisuneuvoston ja Euroopan komission olisi varainhoitovuodesta 2018 alkaen jatkuvasti
arvioitava tilinpäätöksissään taloudellisia riskejä ja kirjanpitoa sellaisten ehdollisten vastuiden
osalta, jotka liittyvät pankkien kriisinratkaisua koskeviin oikeustapauksiin. Tarkastajat arvioivat
velvoitteita, joita kriisinratkaisuneuvostolle, komissiolle ja neuvostolle saattaa aiheutua vireillä
olevista riita-asioista, jotka koskevat niiden toimia euroalueen kaatuvien tai todennäköisesti
kaatuvien pankkien kriisinratkaisussa. Tarkastajat kehottavat parantamaan näihin riita-asioihin
liittyvien taloudellisten riskien hallintaa, sillä oikeustapausten määrä saattaa vielä nousta.
Kun euroalueen pankki ei kykene jatkamaan toimintaansa, kriisinratkaisumekanismin tarkoituksena
on hoitaa pankin kriisinratkaisu siten, että talouteen tai veronmaksajiin ei kohdistu kielteistä
vaikutusta. Mekanismin yhteydessä kriisinratkaisuneuvosto toimii kaikkien euroalueen suurten
pankkien sekä pienempien rajat ylittävää toimintaa harjoittavien pankkikonsernien
kriisinratkaisuviranomaisena.
Kesäkuussa 2017 kriisinratkaisuneuvosto teki ensimmäisen päätöksensä, joka koski Banco
Popular -pankin kriisinratkaisua. Toukokuuhun 2018 mennessä kriisinratkaisuneuvoston päätöstä
vastaan oli nostettu 103 kannetta Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa. Kanteista 30
kohdistui myös komissioon ja yksi neuvostoon. Näiden oikeustapausten käsittelystä mahdollisesti
tulevaisuudessa aiheutuvat kulut on ilmoitettava kirjanpidossa ehdollisina vastuina, ellei kulujen
toteutumista pidetä erittäin epätoidennäköisenä.
Tarkastajat tiedostavat, että kriisinratkaisuneuvosto ilmoitti oikein tiedot vireillä olevien riita-asioiden
luonteesta ja aikataulusta. He panevat kuitenkin merkille, että kriisinratkaisuneuvosto ei kyennyt
ennakoimaan asianomaisten oikeustapausten mahdollisia seurauksia, sillä tapausten käsittelyn
lopputulosta oli vaikea ennakoida tässä vaiheessa, koska kriisinratkaisua varten perustettu uusi
oikeusjärjestelmä on monimutkainen, luonteeltaan erityinen ja täysin uudenlainen. Tarkastajat myös
varoittavat, että lähivuosina saattaa tulla käsittelyyn lisää riita-asioita.
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”Riskinhallinnan ja tilivelvollisuuden varmistamiseksi on olennaista, että rahoitusriskit, joille
kriisinratkaisuneuvosto altistuu, tunnetaan riittävän hyvin”, toteaa kertomuksesta vastaava
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Ildikó Gáll-Pelcz.
Tarkastajat arvioivat lisäksi ehdollisia vastuita, jotka liittyvät euroalueen pankkien
kriisinratkaisurahastolle suorittamiin maksuosuusennakoihin. He panevat merkille, että kansallisissa
tuomioistuimissa on käsiteltävänä suuri määrä maksuosuusennakoita koskevia muutoksenhakuja ja
oikeustapauksia. Kriisinratkaisuneuvosto ilmoitti varainhoitovuoden 2017 tilinpäätöksessään
1,4 miljardin euron ehdolliset vastuut, jotka koskivat maksuosuusennakoita. Määrä saattaa nousta
vielä 558 miljoonalla eurolla vuonna 2018 esitettyjen uusien kanteiden vuoksi. Tarkastajat varoittavat,
että kriisinratkaisuneuvosto voi lainsäädännön perusteella joutua joissakin tapauksissa maksamaan
kansallisille kriisinratkaisuviranomaisille vahingonkorvauksia kansallisissa tuomioistuimissa hävityistä
riita-asioista.
Komissio päätti olla esittämättä ehdollisia vastuita, sillä se piti kaikkia vahingonkorvausvaatimuksia
ennenaikaisina ja arvioi tulevien maksujen todennäköisyyden erittäin pieneksi. Neuvostoa vastaan
nostettua kannetta ei puolestaan otettu käsiteltäväksi.
Tarkastajat suosittavat, että
-

kriisinratkaisuneuvosto viimeistelee ja hyväksyy kirjanpito-ohjeita koskeva luonnoksensa, ja
soveltaa ohjeita täysimääräisesti varainhoitovuoden 2018 kirjanpitoonsa – mukaan lukien
varaukset oikeudellisiin kuluihin tai niistä ilmoittaminen

-

kriisinratkaisuneuvosto ja komissio arvioivat varainhoitovuoden 2018 kirjanpitonsa osalta
tilanteen perusteellisesti uudelleen sovellettavien kirjanpitosääntöjen mukaisesti käyttäen
perustana saatavilla olevia tietoja, kuten määrällisesti ilmaistavissa olevia vaatimuksia,
tuomioistuinten päätöksiä ja aiempia tietoja

-

kriisinratkaisuneuvoston ottaa käyttöön asianmukaiset menettelyt ja kontrollit, joiden avulla
kyetään varmistamaan kansallisilta kriisinratkaisuviranomaisilta saatavien tietojen
täsmällisyys, täydellisyys ja oikea-aikaisuus, ja varmistaa riittävän kirjausketjun.

Toimittajille tiedoksi
Pankkisektori huolehtii kaikilta osin kriisinratkaisuneuvoston ja kriisinratkaisurahaston rahoituksesta.
Prosessiin, jossa tehdään päätös yhteisön asettamisesta kriisinratkaisuun, osallistuvat EKP,
kriisinratkaisuneuvosto ja komissio sekä mahdollisesti myös neuvosto.
Tarkastajat arvioivat kriisinratkaisuneuvoston, komission ja neuvoston ehdolliset vastuut, jotka
perustuvat tehtäviin, joita ne ovat suorittaneet kriisinratkaisumekanismista annetun asetuksen
(EU) N:o 806/2014 nojalla. Kertomus on saatavilla Euroopan tilintarkastustuomioistuimen sivustolla
eca.europa.eu 23:lla EU:n kielellä.
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