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Audiitorite sõnul hinnatakse ELi võimalikku kohustust seoses 
raskustes olevate pankade likvideerimisega vähetõenäoliseks 

Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt ei avalikustanud Ühtne Kriisilahendusnõukogu 
(SRB) ega Euroopa Komisjon kooskõlas raamatupidamiseeskirjadega mingeid tingimuslikke 
kohustusi, mis võiksid tuleneda pooleliolevatest kohtumenetlustest seoses nende rolliga 
raskustes olevate euroala pankade likvideerimisel. Samas avalikustas SRB 90 miljoni euro 
väärtuses tingimuslikke kohustusi, mis on seotud kohtumenetlustega ELi ja liikmesriikide 
kohtutes, kus pangad vaidlustavad oma ettemaksed (nn ex ante osamaksed) ühtsesse 
kriisilahendusfondi. 

Kui mõni euroala pank muutub maksejõuetuks, on ühtse kriisilahenduskorra eesmärk hallata 
kriisilahendust nii, et see avaldaks reaalmajandusele ja maksumaksjale võimalikult vähe 
negatiivset mõju. SRB-l on selles mehhanismis koos komisjoni ja nõukoguga keskne roll ning ta 
teeb järelevalvet ühtse kriisilahendusfondi üle, mis võib pankade kriisilahendust toetada.  

2018. aasta lõpus oli ELi kohtutes pooleli rohkem kui sada SRB ja komisjoni vastu algatatud 
kohtumenetlust, mis puudutasid nende kriisilahendusülesandeid, peamiselt Banco Popular 
Español S.A. likvideerimist. Vastavalt kohaldatavatele raamatupidamiseeskirjadele peavad SRB ja 
komisjon oma raamatupidamisarvestuses kajastama kõnealuste kohtumenetlustega seotud 
kohustusi või eraldisi või avalikustama tingimuslikud kohustused, kui nende hinnangul on 
majandusressursside vähenemine kindel, tõenäoline või võimalik. Nii see aga ei ole ja nii SRB kui 
komisjon hindasid majandusressursside vähenemise vähetõenäoliseks. Audiitorid ei leidnud 
tõendeid nende hinnangute vaidlustamiseks, kuid soovitavad SRB menetlust tõhustada.  

Komisjon teatas, et ükski hageja ei saa olla kahju kannatanud, arvestades, et alternatiiviks oleks 
olnud panga maksejõuetus. Ühtlasi rõhutas ta, et kõik aktsionärid ja võlausaldajad, keda oleks 
riigisisese maksejõuetusmenetluse puhul paremini koheldud, saavad ühtsest 
kriisilahendusfondist hüvitist. SRB kontrollib praegu, kas selliseid juhtumeid esines. 

„Tingimuslikud kohustused ja eraldised kajastavad SRB, nõukogu ja komisjoni finantsriske,“ ütles 
aruande eest vastutav kontrollikoja liige Ildikó Gáll-Pelcz. „Praeguses etapis on aga keeruline 
prognoosida pankade kriisilahendusega seotud kohtumenetluste tulemusi, kuna tegemist on 
keerulise olukorraga, mida pole varem esinenud.“ 
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Mis puudutab pankade ex ante osamakseid ühtsesse kriisilahendusfondi, siis audiitorite sõnul on 
SRB teinud piisavaid jõupingutusi, et avaldada asjassepuutuvate kohtumenetlustega seotud 
juhtumid tingimuslike kohustustena. Puudujääke esineb aga endiselt, sest mitu liikmesriikide 
kriisilahendusasutust teatas, et neil ei ole võimalik tingimuslike kohustuste olemasolu hinnata. 

Toimetajatele 

Tingimuslik kohustus on võimalik finantskohustus, mis võib tekkida sõltuvalt tulevikus toimuvast 
sündmusest või millega ei kaasne tõenäoliselt ressursside vähenemine või mille summat ei saa 
usaldusväärselt hinnata. Kohustus või eraldis tuleb kirjendada, kui tulevane ressursside 
vähenemine hinnatakse kindlaks või tõenäoliseks, ja tingimuslik kohustus tuleb avalikustada, kui 
see hinnatakse võimalikuks (mitte siis, kui see hinnatakse vähetõenäoliseks).  

SRB ja nõukogu määratluse kohaselt tähendab „vähetõenäoline“, et tõenäosus on alla 10%, 
komisjon on aga piiriks seadnud 20%. „Võimalik“ on kõigi kolme asutuse määratluse kohaselt kuni 
50% suurune tõenäosus. Nõukogu ei osale üheski oma kriisilahendusülesannetega seotud 
kohtuvaidluses, mistõttu ei olnud tal põhjust tingimuslikke kohustusi avalikustada. 

SRBd ja ühtset kriisilahendusfondi rahastab täies mahus pangandussektor. Ühtset 
kriisilahendusfondi ei ole pankade kriisilahenduses seni kasutatud. Kriisilahendusega seotud 
kohtuasjades ei ole veel kohtuotsuseid tehtud ja seetõttu puudub ELi tasandi kohtupraktika. 

Kontrollikoja aruanne tingimuslike kohustuste kohta, mis tulenevad ühtse kriisilahenduskorra 
määruse kohaste ülesannete täitmisest SRB, nõukogu või komisjoni poolt eelarveaastal 2018, on 
kättesaadav kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu) ELi 23 keeles. 
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