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ELi pankade kriisilahendus: ELi audiitorid annavad ülevaate ja 
hinnangu 2020. aasta riskide avalikustamise kohta 

Euroopa Kontrollikoda on kohustatud andma igal aastal aru mis tahes finantsriskidest, mis 
tulenevad ühtset kriisilahenduskorda puudutavatest kohtumenetlustest. Ühtne 
kriisilahenduskord on pangandusliidus maksejõuetuse ohus olevate pankade nõuetekohast 
likvideerimist haldav ELi süsteem. 2020. aastal ei avalikustanud Ühtne Kriisilahendusnõukogu 
(SRB) ühtegi kriisilahendusotsustest tulenevat tingimuslikku kohustust, kuid tegi seda seoses 
kohtuasjadega, mis puudutavad pankade osamakseid ühtsesse kriisilahendusfondi. Audiitorid 
on seisukohal, et avalikustamised on asjakohased, kuid osutavad uuele kohtupraktikale, mis 
vähendab finantsriski. Seetõttu soovitavad nad, et järgmisel aastal peaks SRB oma riskid uut 
meetodit kasutades ümber hindama. 

Ühtne kriisilahenduskord, mis jõustus 2014. aastal, koosneb SRBst, Euroopa Komisjonist, 
nõukogust ja liikmesriikide kriisilahendusasutustest. SRB-l on keskne roll ja ta haldab ühtset 
kriisilahendusfondi, mida pangad rahastavad ennetavalt kogutavate osamaksete kaudu ja mida 
saab kasutada pankade kriisilahenduse toetamiseks. Seni ei ole ühtset kriisilahendusfondi 
kasutatud, kuid märkimisväärne arv kohtumenetlusi on veel pooleli. 

„Pangakriiside lahendamisega seotud kohtumenetluste tulemusi ja nende mõju on raske 
prognoosida,“ ütles aruande eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Rimantas Šadžius. 
„Huvitatud poolte jaoks on aga oluline teada parimat hinnangut võimaliku finantsriski kohta. 
Seepärast peaks SRB leidma viisi, kuidas hinnata ümber pooleliolevate kohtuasjade mõju pankade 
osamaksetele kriisilahendusfondi, võttes eelkõige arvesse uut kohtupraktikat.“ 

ELi kohtutes on pooleli 100 Banco Popular Españoli kriisilahendust puudutavat kohtuasja, lisaks 
menetletakse liikmesriikide kohtutes 1451 haldus- ja kohtuasja. Hagejad taotlevad SRB 
kriisilahendusskeemi ja komisjoni heakskiitva otsuse tühistamist. Mõned hagejad on ka esitanud 
õigusvastasuse väiteid õigusliku raamistiku kohta ja kahjunõudeid ELi vastu. ELi kohtutele on 
esitatud ka kolm hagi SRB kriisilahenduse mittekasutamise otsuse tühistamiseks kahe ABLV panga 
ja PNB Banka suhtes. SRB ja Euroopa Komisjon hindasid negatiivsete kohtuotsuste tõenäosuse 
väikeseks. Sellest tulenevalt eeldasid nad, et majandusressursside väljavoolu ei toimu, ning ei 
avalikustanud 2020. aasta kohta tingimuslikke kohustusi. Audiitorid ei leidnud tõendeid selle 
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hinnangu vaidlustamiseks. Nõukogu ei osale üheski tema kriisilahendusülesannetega seotud 
õigusvaidluses ega ole seetõttu avalikustanud ühtki tingimuslikku kohustust. 
 
SRB avalikustas 2020. aastal 5,561 miljardit eurot tingimuslikke kohustusi, mis tulenesid ühtsesse 
kriisilahendusfondi tehtavate pankade osamaksete arvutamist vaidlustavatest kohtuasjadest ja 
puudutasid ELi kohtutes menetletavat 41 kohtuasja. Erinevalt eelmistest aastatest ei avalikustanud 
SRB tingimuslikke kohustusi seoses liikmesriikide tasandil pooleli olevate ennetavalt kogutavaid 
osamakseid käsitlevate otsuste vastu algatatud kohtumenetlustega. See tuleneb Euroopa Kohtu 
hiljutisest otsusest, mille kohaselt ei ole liikmesriikide kohtud pädevad neid otsuseid tühistama. 
Teisest küljest märgivad audiitorid, et SRB järgis konservatiivset lähenemisviisi, avalikustades 
tingimuslike kohustustena ELi tasandil vaidlustatud ennetavalt kogutavate osamaksete 
kogusumma. Seda tehti eelmise aasta kohtuotsuse valguses, milles seati kahtluse alla arvutuste 
aluseks oleva metoodika seaduslikkus. Samas märgivad audiitorid, et on ebatõenäoline, et SRB 
peab hüvitama osamaksete kogusumma. Seetõttu (ja tulenevalt Euroopa Kohtu uuest otsusest, mis 
kinnitab metoodika õigsust), soovitavad audiitorid, et 2021. aasta kohta võetud tingimuslikud 
kohustused tuleks ümber hinnata. Õiglaste riskihinnangute koostamiseks tuleks eelkõige välja 
töötada meetod, millega arvutada prognoositav erinevus algsete otsuste ning ennetavalt 
kogutavate osamaksete võimalike läbivaadatud otsuste vahel. Samuti soovitavad audiitorid, et 
liikmesriikide kohtutes pooleli olevate kohtuasjade riskiseiret tuleks jätkata seni, kuni enamik neist 
on jõudnud lahendini. 
 

Selgitav taustteave 

Käesolevas auditiaruandes käsitletakse ainult tingimuslikke kohustusi, mis tulenevad SRB, nõukogu 
ja Euroopa Komisjoni 2020. aasta tegevusest ühtse kriisilahenduskorra määruses sätestatud 
ülesannete täitmisel. Aruanne on kättesaadav kontrollikoja veebisaidil ELi 23 keeles. 
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