ET
Pressiteade

Luxembourg, 30. november 2020

ELi pankade kriisilahendus: 2019. aasta riski avalikustamised on
asjakohased, kuid ELi audiitorid hoiatavad võimalike tulevaste
riskide eest
Euroopa Kontrollikoda on kohustatud esitama igal aastal aruande mis tahes finantsriski kohta,
mis tuleneb eelkõige kohtumenetlustest, mis on seotud ühtse kriisilahenduskorraga, mis on
pangandusliidus maksejõuetuse ohus olevate pankade nõuetekohast likvideerimist haldav ELi
süsteem. Eelarveaasta 2019 kohta avalikustas Ühtne Kriisilahendusnõukogu (SRB) pooleliolevate
õiguslike probleemidega seotud tingimuslikud kohustused. Audiitorid juhivad siiski tähelepanu
teatavate järgnevate kohtuotsuste võimalikele finantsmõjudele, samuti mõningatele uutest
kohtuvaidlustest tulenevatele tagajärgedele.
Ühtse kriisilahenduskorra eesmärk on juhtida raskustes olevate pankade kriisilahendust nii, et
negatiivne mõju reaalmajandusele ja maksumaksjatele oleks minimaalne. SRB-l on selles
mehhanismis koos Euroopa Komisjoni, nõukogu ja liikmesriikide kriisilahendusasutustega keskne
roll. Kriisilahenduse õigusraamistik on suhteliselt uus ning on loonud ainulaadse keerulise ja
spetsiifilise õigusmaastiku. Praegu on ELi ja liikmesriikide kohtutes pooleli palju ühtse
kriisilahenduskorra määrusega seotud kohtuasju.
Tingimuslikud kohustused ja eraldised kajastavad teatavat üksust ohustavat finantsriski. 2019.
aasta kohta avalikustas SRB tingimuslikud kohustused summas 2,047 miljardit eurot, samas kui
komisjon ja nõukogu tingimuslikke kohustusi ei avalikustanud. SRB avalikustatud tingimuslikud
kohustused on seotud kohtuasjadega osamakseid tegevate pankade vastu, kes teevad ühtse
kriisilahendusfondi rahastamiseks ettemakseid. Tegelike kriisilahendusotsustega seoses ei
tuvastatud aga vahendite võimalikku vähenemist, sest SRB ja komisjon pidasid seda võimalust
vähetõenäoliseks. Audiitorid ei leidnud tõendeid selle hinnangu vaidlustamiseks.
„2019. aastal oli kriisilahendusnõukogu finantsriski avalikustamine asjakohane,“ ütles aruande
eest vastutav kontrollikoja liige Rimantas Šadžius. „Kuid mitmed hiljutised kohtuotsused ja uued
kohtuasjad võivad tekitada täiendavaid finantsriske. Selliste riskide ennetamine on avaliku sektori
raha hea ja usaldusväärse haldamise põhimõte. Seepärast soovitame SRB-l 2020. aasta
raamatupidamise aastaaruandega seotud riske põhjalikult ümber hinnata.“

Pressiteate eesmärk on avaldada ühtse kriisilahenduskorra tingimuslikke kohustusi käsitleva Euroopa Kontrollikoja aastaaruande
põhisõnumid. Aruanne on tervikuna kättesaadav veebisaidil www.eca.europa.eu.

ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu
@EUAuditors
eca.europa.eu

ET
Võttes arvesse ELi kohtute hiljutisi otsuseid, peaks SRB audiitorite sõnul uuesti hindama kõiki
pooleliolevaid ja uusi kohtumenetlusi, mis on seotud ühtsesse kriisilahendusfondi tehtavate
ex ante osamaksete arvutamisega. Eelkõige leidis Üldkohus, et arvutusmeetodi õiguslik raamistik
oli osaliselt õigusvastane. Kuna mõnest juhtumist teatati SRB-le alles hiljuti, tuleks neid audiitorite
sõnul arvesse võtta ka 2020. aasta raamatupidamise aastaaruandes.
Enamik pooleliolevaid kohtuasju, mis puudutavad pankade kriisilahendust ELi ja liikmesriikide
tasandil, on seotud Banco Popular Españoli kriisilahendusega 2017. aastal. Hagejad taotlevad SRB
kriisilahendusskeemi ja komisjoni heakskiitva otsuse tühistamist. Lisaks on ELi kohtutele esitatud
kolm hagi SRB kriisilahenduse mittekasutamise otsuse tühistamiseks kahe ABLV panga ja PNB
Banka suhtes (mõlemad asuvad Lätis). Mõned hagejad esitanud õigusvastasuse väiteid õigusliku
raamistiku kohta ja kahjunõudeid ELi vastu. Seda arvesse võttes soovitavad audiitorid, et SRB ja
komisjon käsitleksid oma lõplikus raamatupidamise aastaaruandes kõiki kohtuvaidlusi ning mis
tahes teavet, mis võib viia vahendite vähenemiseni.
Taustteave
15. juuni 2020. aasta seisuga oli ELi kohtutes pooleli 107 kohtumenetlust, mis olid seotud
kriisilahendusotsuste ja kriisilahendust mittehõlmavate otsustega, 7 kohtuasja olid seotud
võlausaldajate võrdse kohtlemise põhimõttega (st võlausaldajate ja aktsionäride kohtlemine
maksejõuetusmenetluses) ja 23 kohtuasja ühtsesse kriisilahendusfondi tehtavate ex ante
osamaksetega. Lisaks teatati SRB-le 2112 kohtuasjast liikmesriikide tasandil.
Käesolevas auditiaruandes käsitletakse ainult tingimuslikke kohustusi, mis tulenevad SRB, Euroopa
Komisjoni ja nõukogu ühtse kriisilahenduskorra määruse kohaste ülesannete täitmisest
eelarveaastal 2019. Aruanne on kättesaadav Euroopa Kontrollioja veebisaidil (eca.europa.eu) ELi
23 keeles.
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