
 

Pressiteate eesmärk on tutvustada 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 

Pressiteade 
Luxembourg, 30. november 2022 

Audiitorite sõnul tuleb olla jätkuvalt valvas ELi pangakriiside 
lahendamise süsteemi finantsriskide suhtes  

Pangandusliidus maksejõuetuse ohus olevate pankade nõuetekohaseks likvideerimiseks loodud 
ELi süsteemi ohustavad finantsriskid vähenesid 2021. aastal. Euroopa Kontrollikoja täna 
avaldatud aruande kohaselt ei tohi aga EL sellegipoolest valvsust kaotada.  

Euroopa Kontrollikoda on kohustatud andma igal aastal aru kõigist ühtset kriisilahenduskorda 
puudutavatest finantsriskidest. Ühtne kriisilahenduskord on pangandusliidus maksejõuetuse ohus 
olevate pankade nõuetekohast likvideerimist haldav ELi süsteem. Eelarveaasta 2021 kohta ei 
kajastanud Euroopa Komisjon ühtegi tingimuslikku kohustust, samas kui Ühtne 
Kriisilahendusnõukogu (SRB) avalikustas mõned tingimuslikud kohustused seoses kohtuasjadega, 
mis puudutavad pankade osamakseid kriisilahenduse toetamiseks loodud ühtsesse 
kriisilahendusfondi. Audiitorid peavad avalikustatud summasid asjakohaseks, kuid soovitavad 
parandada finantsriski seiret ja õigusabikulude võimaliku hüvitamise arvutamise meetodit. 

„Euroopa Kohus on nüüdseks teinud otsused viies olulises kohtuasjas, milles vaidlustati SRB esimene 
kriisilahendusotsus, mis puudutas Banco Popular Españoli,“ ütles auditit juhtinud kontrollikoja liige 
Rimantas Šadžius. „Märgime oma aruandes, et sellest tulenev õiguskindlus on vähendanud 
pangandusliidu finantsriski. Anname üksikasjaliku ülevaate allesjäänud riskidest ning soovitame 
veelgi parandada võimalike finantstagajärgede seiret ja arvutamist.“ 

Alates Banco Popular Españoli kriisilahendusest 2017. aastal on ELi ja liikmesriikide tasandil 
algatatud palju kohtuvaidlusi. Käesoleva aasta alguses lükkas Euroopa Kohus tagasi viis olulist 
kriisilahendusotsuse vastu esitatud hagi. Kuigi SRB oli varem hinnanud nende kohtuasjade 
kaotamise vähetõenäoliseks, vähendas kriisilahendusotsust vaidlustavate hagide tagasilükkamine 
veelgi SRB finantsriske. 2021. eelarveaasta kohta ei kajastanud SRB ühtegi ELi tasandi 
kohtuasjadest tulenevat tingimuslikku kohustust. Audiitorid ei leidnud tõendeid selle hinnangu 
vaidlustamiseks. Liikmesriikide tasandi kohtuasjade puhul tugineb SRB Hispaania 
kriisilahendusasutuse esitatavatele aruannetele. Need saadi aga alles pärast SRB kontode 
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sulgemist. Audiitorid soovitavad, et 2022. aasta raamatupidamise aastaaruande puhul tuleks sellist 
teavet koguda varem ja see protsessi integreerida.  

Seoses pankade poolt ühtsesse kriisilahendusfondi tehtavate osamaksete arvutamisega märgivad 
audiitorid, et pärast eelmise aasta auditiaruandes esitatud soovitust hindas SRB asjaomased 
tingimuslikud kohustused ümber ja kajastas oluliselt väiksema summa kui 2020. aastal. 2021. 
aastal avalikustas SRB 5,5 miljonit eurot tingimuslikke kohustusi, mis tulenesid 63-st ELi tasandi 
kohtuasjast, kuid ei võtnud ühtegi tingimuslikku kohustust seoses liikmesriikide kohtus pooli 
olevate menetlustega. See tuleneb Euroopa Kohtu hiljutisest otsusest, mille kohaselt ei ole 
liikmesriikide kohtud pädevad neid otsuseid tühistama. Raamatupidamise aastaaruandes kajastati 
võimaliku õigusabikulude hüvitamise riski tõttu tingimuslik kohustus summas 2,55 miljonit eurot. 
Audiitorite sõnul tuleks nende kulude kvantifitseerimise meetodit täpsustada, võttes eelkõige 
arvesse iga konkreetse juhtumi eripära. Lisaks peaks SRB parandama tingimuslike kohustuste 
avalikustamist juhtudel, kui ühtsest kriisilahendusfondist tehtavate väljamaksete riski hinnatakse 
võimalikuks, kuid nende finantsriski suurust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata.  
 
Selgitav taustteave 

Liikmesriikide kohtutes on pooleli üle 900 haldus- ja kohtuasja Banco Popular Españoli 
kriisilahenduse kohta. ELi tasandil on Üldkohus tagasi lükanud ka kaks hagi SRB kriisilahenduse 
mittekasutamise otsuse tühistamiseks ABVL panga puhul. PNB Banka puhul kriisilahenduse 
mittekasutamisega seotud kohtuvaidluste puhul otsustas Üldkohus oodata, kuni on tehtud otsused 
kohtuasjades, milles vaidlustati Euroopa Keskpanga hinnang määratlusele „maksejõuetu või 
tõenäoliselt maksejõuetuks jääv“.  
 
On ka uusi kohtuasju, mille võimalikke finantstagajärgi võetakse arvesse alles järgmise aasta 
raamatupidamise aastaaruandes. Geopoliitilised pinged halvendasid Sberbank Europe AG (mis 
kuulub Venemaa Föderatsiooni omandis olevale Sberbank of Russiale) ja selle Horvaatias ja 
Sloveenias asuvate tütarettevõtjate likviidsust, mistõttu hindas EKP nad maksejõuetuks või 
tõenäoliselt maksejõuetuks jäävaks. Sellest tulenevalt otsustas SRB võtta vastu 
kriisilahendusskeemid. Sberbank Europe ja Sberbank of Russia on esitanud selle otsuse 
tühistamiseks aga mitu hagi SRB, Euroopa Komisjoni ja nõukogu vastu.  
 
Käesolevas auditiaruandes käsitletakse ainult tingimuslikke kohustusi, mis tulenevad SRB, nõukogu 
ja Euroopa Komisjoni tegevusest ühtse kriisilahenduskorra määruses sätestatud ülesannete 
täitmisel eelarveaastal 2021. Aruanne on kättesaadav kontrollikoja veebisaidil.  
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