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Lehdistötiedote 
Luxemburg, 30. marraskuuta 2022 

Tarkastajat kehottavat jatkuvaan valppauteen EU:n pankkialan 
kriisinratkaisujärjestelmään liittyvien taloudellisten riskien 
suhteen  

EU:n järjestelmään, joka on tarkoitettu kaatuvien pankkien hallittuun likvidaatioon 
pankkiunionissa, kohdistui aiempaa vähemmän riskejä vuonna 2021. Siitä huolimatta EU:n on 
pysyttävä valppaana, varoittaa Euroopan tilintarkastustuomioistuin tänään julkaisemassaan 
kertomuksessa.  

Yhteinen kriisinratkaisumekanismi on EU:n järjestelmä, jonka tarkoituksena on hoitaa kaatuvien 
pankkien likvidointi pankkiunionissa hallitusti. Euroopan tilintarkastustuomioistuimella on 
velvollisuus laatia vuosittain raportti mekanismiin liittyvistä taloudellisista riskeistä. Komissio ja 
neuvosto eivät ilmoittaneet ehdollisia vastuita varainhoitovuoden 2021 osalta. Sen sijaan yhteinen 
kriisinratkaisuneuvosto raportoi ehdollisista vastuista, jotka liittyvät pankkien yhteiseen 
kriisinratkaisurahastoon suorittamia vakausmaksuja käsitteleviin oikeudenkäynteihin. 
Kriisinratkaisurahastosta voidaan myöntää tukea pankkien kriisinratkaisuun. Tarkastajat pitävät 
annettuja tietoja asianmukaisina mutta suosittelevat, että taloudellisten riskien seurantaan ja 
oikeudenkäyntikulujen mahdollista korvaamista koskeviin laskentamenetelmiin tehtäisiin 
parannuksia. 

“Unionin tuomioistuin on nyt antanut tuomiot viidessä tärkeässä oikeustapauksessa, joissa 
kiistettiin kriisinratkaisuneuvoston ensimmäinen kriisinratkaisupäätös. Päätös koskee Banco 
Popular Españolia”, toteaa Rimantas Šadžius, joka johti tarkastusta toimiessaan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä. “Tuomme kertomuksessa esiin, että näin aikaansaatu 
oikeusvarmuus pienentää pankkiunioniin kohdistuvaa taloudellista riskiä. Kertomuksessa esitetään 
yksityiskohtainen katsaus jäljellä oleviin riskeihin ja suositellaan lisäparannuksia seurantaan ja 
mahdollisten taloudellisten seurausten laskentaan.” 

Banco Popular Españolin osalta vuonna 2017 tehty kriisinratkaisupäätös on myöhemmin kiistetty 
lukuisissa kanteissa niin EU:n kuin jäsenvaltioiden tasolla. Unionin tuomioistuin hylkäsi aiemmin 
tänä vuonna viisi tärkeää kannetta, joka oli nostettu riisinratkaisupäätöstä vastaan. 
Kriisinratkaisuneuvosto oli aiemmin arvioinut pieneksi todennäköisyyden, että se häviäisi kyseiset 
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oikeudenkäynnit. Kriisinratkaisupäätöksen kiistävien valitusten hylkääminen on kuitenkin edelleen 
vähentänyt kriisinratkaisuneuvostoon kohdistuvia taloudellisia riskejä. Kriisinratkaisuneuvosto ei 
ilmoittanut varainhoitovuodelta 2021 ehdollisia vastuita, jotka olisivat liittyneet EU:n tasolla 
nostettuihin kanteisiin. Tarkastajat eivät löytäneet evidenssiä, joka olisi ollut ristiriidassa tämän 
arvion kanssa. Kansallisella tasolla nostettujen kanteiden kohdalla kriisinratkaisuneuvosto luottaa 
Espanjan kriisinratkaisuviranomaisen raportointiin. Asianomaiset raportit saatiin kuitenkin 
kriisinratkaisuneuvoston tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Tarkastajat suosittelevat, että 
vuoden 2022 tilinpäätöstä varten tällaiset tiedot kootaan varhaisemmassa vaiheessa ja otetaan 
huomioon tilejä laadittaessa.  

Pankkien kriisinratkaisurahastoon suorittamia vakausmaksuja koskeviin laskelmiin liittyvien 
kanteiden osalta tarkastajat panivat merkille, että kriisinratkaisurahasto arvioi asianomaiset 
ennakolliset vastuut uudelleen ja ilmoitti huomattavasti pienemmän määrän kuin vuonna 2020. 
Uudelleenarviointi tehtiin edellisvuoden tarkastuskertomuksessa annetun suosituksen 
perusteella. Vuodelta 2021 kriisinratkaisuneuvosto ilmoitti 5,5 miljoonan euron ehdolliset vastuut, 
jotka liittyvät 63:een EU:n tasolla käynnistettyyn oikeustapaukseen. Se ei ilmoittanut ehdollisia 
vastuita, jotka olisivat liittyneet kansallisen tason oikeudenkäynteihin. Tämä on linjassa sen kanssa, 
ettei unionin tuomioistuimen tuomion mukaan kansallisilla tuomioistuimilla ole toimivaltaa 
kumota näitä päätöksiä. Tileissä esitettiin 2,55 miljoonan euron määrä oikeudenkäyntikulujen 
mahdollisen korvaamisen varalta. Tarkastajat toteavat, että tällaisten kulujen 
kvantifiointimenetelmää olisi kehitettävä etenkin niin, että kunkin tapauksen ominaispiirteet 
otetaan huomioon. Lisäksi kriisinratkaisuneuvoston olisi parannettava ehdollisia vastuita 
koskevien tietojen esittämistä tapauksissa, joissa kriisinratkaisurahastosta suoritettavien maksujen 
riski arvioidaan mahdolliseksi vaikka taloudellista riskiä ei voida ennakoida luotettavasti.  
 
Taustatietoa 

Banco Popular Españolin kriisinratkaisun osalta on vireillä yli 900 hallinnollista ja oikeudellista 
menettelyä kansallisella tasolla. EU:n tasolla unionin yleinen tuomioistuin on hylännyt kaksi 
kannetta, joissa vaadittiin, että kriisinratkaisuneuvoston päätökset, jotka koskevat kriisinratkaisun 
toteuttamatta jättämistä ABLV Bank -pankin osalta, kumotaan. PNB Banka -pankkia koskevan 
kriisinratkaisun tekemättä jättämisestä tehtyä päätöstä koskevan kanteen osalta unionin yleinen 
tuomioistuin on päättänyt odottaa lopullista päätöstä tapauksissa, joissa kiistetään Euroopan 
keskuspankin arvio lähellä kaatumista olemisesta tai todennäköisestä kaatumisesta.  
 
Eräiden uusien tapausten mahdolliset taloudelliset seuraukset otetaan huomioon vasta ensi 
vuoden tileissä. Geopoliittiset jännitteet johtivat maksuvalmiustilanteen heikkenemiseen 
Sberbank Europe Ag:ssä sekä sen Kroatiassa ja Sloveniassa sijaitsevissa tytäryhtiöissä, jotka EKP on 
arvioinut lähellä kaatumista oleviksi tai todennäköisesti kaatuviksi. (Sberbank Europe Ag:n omistaa 
Sberbank of Russia, josta suurimman osuuden omistaa puolestaan Venäjän federaatio.) 
Kriisinratkaisuneuvosto päätti näin ollen hyväksyä asianomaiset kriisinratkaisumääräykset. 
Sberbank Europe ja Sberbank of Russia ovat vaatineet näiden päätösten kumoamista ja nostaneet 
kanteet kriisinratkaisuneuvostoa, komissiota ja neuvostoa vastaan.  
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Tarkastuskertomuksessa käsitellään yksinomaan niitä ehdollisia vastuita, jotka johtuvat siitä, että 
yhteinen kriisinratkaisuneuvosto, Euroopan komissio ja neuvosto ovat suorittaneet yhteistä 
kriisinratkaisumekanismia koskevan asetuksen mukaisia tehtäviään varainhoitovuoden 2021 
osalta. Kertomus on saatavilla Euroopan tilintarkastustuomioistuimen sivustolla.  
 
Lehdistö – yhteydenotot 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lehdistöpalvelu: press@eca.europa.eu  
Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – matkapuhelin: (+352) 691 553 547 
Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – matkapuhelin: (+352) 691 551 502 
Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu – matkapuhelin: (+352) 621 552 224 
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