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Lehdistötiedote 
Luxemburg, 27. marraskuuta 2019 

EU:n mahdolliset vastuut kaatuvien pankkien likvidaatiossa 
arvioitu ”kaukaisiksi”, sanovat tarkastajat 

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto ja Euroopan komissio esiintyvät vastaajina eräissä meneillään 
olevissa oikeudenkäynneissä, jotka koskevat niiden toimintaa kaatuvien euroalueen pankkien 
likvidaatiossa. Euroopan tilintarkastustuomioistuin toteaa uudessa kertomuksessaan, että 
kirjanpitosääntöjen mukaisesti kyseiset toimijat eivät ole esittäneet tileissään näihin 
oikeudenkäynteihin mahdollisesti liittyviä ehdollisia vastuita. Samaan aikaan 
kriisinratkaisuneuvosto esitti 90 miljoonan euron ehdolliset vastuut sellaisten EU:n 
tuomioistuimissa ja kansallisissa tuomioistuimissa vireillä olevien oikeudenkäyntien vuoksi, 
joissa pankit ovat riitauttaneet niille määrätyt yhteisen kriisinratkaisurahaston ennakolliset 
vakausmaksut. 

Kun euroalueen pankki ei kykene jatkamaan toimintaansa, kriisinratkaisumekanismin 
tarkoituksena on hoitaa kriisinratkaisuprosessi siten, että sen kielteinen vaikutus reaalitalouteen 
ja veronmaksajiin olisi mahdollisimman pieni. Kriisinratkaisuneuvosto on keskeinen toimija tässä 
mekanismissa yhdessä komission ja neuvoston kanssa. Kriisinratkaisuneuvosto valvoo yhteistä 
kriisinratkaisurahastoa, joka voi tukea pankkien kriisinratkaisua.  

Vuoden 2018 lopussa EU:n tuomioistuimissa oli vireillä yli sata oikeudenkäyntiä, joissa 
kriisinratkaisuneuvosto ja komissio olivat vastaajina pankkien kriisinratkaisua koskevien 
tehtäviensä vuoksi. Oikeudenkäynnit koskivat lähinnä Banco Popular Español S.A. -nimisen pankin 
likvidaatiota. Voimassa olevien kirjanpitosääntöjen mukaan kriisinratkaisuneuvoston ja komission 
olisi näiden oikeudenkäyntien osalta esitettävä tileissään vastuita, varauksia tai ehdollisia 
vastuita, jos ne katsovat, että taloudellisten resurssien siirtyminen pois on varmaa, todennäköistä 
tai mahdollista. Tällaista tilannetta ei kuitenkaan ole, vaan sekä kriisinratkaisuneuvosto että 
komissio katsovat, että tällaisen tapahtuman todennäköisyys on ”kaukainen”. 
Tilintarkastustuomioistuin ei löytänyt evidenssiä, joka olisi ollut ristiriidassa 
kriisinratkaisuneuvoston ja komission arviointien kanssa, mutta suositti, että 
kriisinratkaisuneuvoston menettelyjä edelleen lujitettaisiin.  

Komissio totesi, että kantajille ei ole voinut syntyä tappioita, koska vaihtoehtoinen toimenpide 
olisi ollut pankin maksukyvyttömyysmenettely. Se korosti myös sitä, että 
kaikki osakkeenomistajat tai velkojat, joiden asema olisi ollut parempi kansallisessa 
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maksukyvyttömyysmenettelyssä, saavat korvausta kriisinratkaisurahastosta. 
Kriisinratkaisuneuvosto selvittää parhaillaan, onko tällaisia tapauksia. 

”Ehdolliset vastuut ja varaukset heijastelevat rahoitusriskejä, jotka kohdistuvat yhteiseen 
kriisinratkaisuneuvostoon, Euroopan unionin neuvostoon ja Euroopan komissioon”, toteaa 
kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Ildikó Gáll-Pelcz. ”Mutta 
tässä vaiheessa on vaikeaa ennustaa, miten pankkien kriisinratkaisua koskevat oikeudenkäynnit 
päättyvät. Tämä johtuu lähinnä siitä, että tilanne on monimutkainen ja ainutlaatuinen.” 

Tarkastajat toteavat ennakollisista vakausmaksuista, joita pankit suorittavat yhteiselle 
kriisinratkaisurahastolle, että kriisinratkaisuneuvosto on pyrkinyt asianmukaisella tavalla 
esittämään ehdolliset vastuut, jotka aiheutuvat näihin vakausmaksuihin liittyvistä 
oikeudenkäynneistä. Puutteitakin kuitenkin edelleen on, sillä monet kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset totesivat, että ne eivät kykene arvioimaan, onko ehdollisia vastuita 
olemassa vai ei. 

Toimittajille tiedoksi 

Ehdollinen vastuu on mahdollinen maksuvelvollisuus, jonka toteutuminen riippuu tulevan 
tapahtuman lopputuloksesta tai joka ei todennäköisesti johda siten, että resursseja siirtyisi pois, 
tai jonka määrää ei voida mitata luotettavasti. Vastuu tai varaus on esitettävä, jos tuleva 
resurssien siirtyminen pois arvioidaan varmaksi tai todennäköiseksi. Ehdollinen vastuu on 
esitettävä, jos tällainen siirtyminen arvioidaan mahdolliseksi, mutta sitä ei ole esitettävä, jos 
siirtymisen todennäköisyys arvioidaan kaukaiseksi.  

Kriisinratkaisuneuvosto ja neuvosto määrittelevät ”kaukaisen” siten, että tapahtuman 
todennäköisyys on pienempi kuin 10 prosenttia, kun taas komission raja-arvo tältä osin on 
20 prosenttia. Kaikki kolme toimielintä lisäksi määrittelivät ”mahdollisen” siten, että 
todennäköisyys on enintään 50 prosenttia. Neuvosto ei ole osallisena riita-asioissa, jotka 
liittyisivät sen tehtäviin pankkien kriisinratkaisussa, joten sillä ei ollut syytä esittää ehdollisia 
vastuita. 

Pankkisektori huolehtii kaikilta osin kriisinratkaisuneuvoston ja kriisinratkaisurahaston 
rahoituksesta. Kriisinratkaisurahastoa ei ole tähän mennessä käytetty pankkien kriisinratkaisussa. 
Kriisinratkaisuasioissa ei ole vielä annettu tuomioita, joten EU-tason oikeuskäytäntöä ei ole. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomus varainhoitovuoden 2018 ehdollisista vastuista, 
jotka johtuvat kriisinratkaisuneuvoston, neuvoston tai komission toiminnasta niiden hoitaessa 
yhteisestä kriisinratkaisumekanismista annetun asetuksen mukaisia tehtäviään, on saatavilla 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla (eca.europa.eu) EU:n 23 kielellä. 
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