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Aruanne vastavalt määruse (EL) nr 806/2014 artikli 92 lõikele 4 

eelarveaastal 2016 tekkinud tingimuslike kohustuste kohta (kas Ühtsele 

Kriisilahendusnõukogule, nõukogule või komisjonile või teistele), mille 

põhjuseks on Ühtse Kriisilahendusnõukogu, nõukogu või komisjoni tegevus 

nimetatud määruses sätestatud ülesannete täitmisel 

 

koos Ühtse Kriisilahendusnõukogu, nõukogu ja komisjoni vastustega 
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SISSEJUHATUS 

1. Määrusega (EL) nr 806/2014 (ühtse kriisilahenduskorra määrus)1

2. Ühtne Kriisilahendusnõukogu on euroala kõigi oluliste pankade

 loodud ühtne 

kriisilahenduskord on ELi pangandusliidu teine tugisammas. Kui pangad satuvad raskustesse, 

on Ühtse Kriisilahendusnõukogu eesmärk juhtida tulemuslikult nende kriisilahendust 

(vajaduse korral ka ühtse kriisilahendusfondi abil). Ühtset kriisilahendusfondi rahastab 

pangandussektor. 

2 ja vähemoluliste 

piiriüleste pangandusgruppide kriisilahendusasutus3

3. Konkreetse ettevõtja suhtes kriisilahendusmenetluse algatamise otsuse tegemisel 

osalevad Euroopa Keskpank, Ühtne Kriisilahendusnõukogu, komisjon ja võimalik, et ka 

nõukogu

. Selle missioon on tagada raskustes 

olevate pankade nõuetekohane kriisilahendus nii, et selle mõju reaalmajandusele ning riigi 

rahandusele oleks võimalikult väike. Ühtne Kriisilahendusnõukogu alustas sõltumatu 

ametina tegevust 1. jaanuaril 2015 ning tegutseb täies mahus ja täielike 

kriisilahendusvolitustega alates 1. jaanuarist 2016. 

4

4. Ühtse kriisilahenduskorra määruse artikli 92 lõige 4 sätestab, et kontrollikoda koostab 

aruande, mis käsitleb eelkõige tingimuslikke kohustusi (kas Ühtsele Kriisilahendusnõukogule, 

nõukogule, komisjonile või teistele), mille põhjuseks on Ühtse Kriisilahendusnõukogu, 

nõukogu või komisjoni tegevus nimetatud määruses sätestatud ülesannete täitmisel. 

.  

                                                      

1 ELT L 225, 30.7.2014, lk 1. 

2 Käesolevas aruandes tähistab mõiste „pank“ ühtse kriisilahenduskorra määruse artiklis 2 
loetletud ettevõtjaid.  

3 Nimekiri pankadest, mille kriisilahenduse eest vastutab Ühtne Kriisilahendusnõukogu, asub 
järgmisel aadressil: https://srb.europa.eu/en/node/44. 

4 Ühtse järelevalvemehhanismi määruse artikkel 18. 
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AUDITI ULATUS JA LÄHENEMISVIIS 

Auditi ulatus 

5. Auditis käsitleti ühtse kriisilahenduskorra määruse artikli 92 lõikes 4 mainitud 

tingimuslikke kohustusi ja audit hõlmas eelarveaastat 2016. 

Auditi lähenemisviis 

6. Tingimuslikud kohustused tuleb avaldada raamatupidamise aastaaruandes ja need on 

määratletud ELi raamatupidamiseeskirjas nr 10 – eraldised, tingimuslikud kohustused ja 

tingimuslikud varad (vt 1. selgitus). 

1. selgitus

Tingimuslik kohustus on võimalik kohustus, mis tuleneb minevikus toimunud sündmustest ja mille 

olemasolu kinnitab ainult üks või mitu tulevikus toimuvat või mittetoimuvat sündmust, mis on 

ebakindlad ega allu täielikult Euroopa Liidu kontrollile, või olemasolev kohustus, mis tuleneb 

minevikus toimunud sündmustest, kuid mida ei kajastata kas seetõttu, et ei ole tõenäoline, et 

kohustuse täitmiseks on vajalik vähendada vahendeid majandusliku kasu või teenusepotentsiaali 

näol, või on tegu juhuga, mil kohustuse summat ei saa piisava usaldusväärsusega mõõta. 

. Tingimusliku kohustuse definitsioon 

7. Kontrollikoda auditeeris oma aastaaruande kontekstis komisjoni ja nõukogu 

eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruandeid. Ühtse Kriisilahendusnõukogu 

eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruannet auditeeris sõltumatu välisaudiitor ja 

tema töö tulemusi võeti arvesse aruande usaldusväärsust käsitlevas kontrollikoja 

arvamuses5

8. Täiendav auditi tõendusmaterjal koosneb töötajatega peetud kohtumiste ja intervjuude 

käigus kogutud teabest ning organisatsioonisiseste ja avalike andmete läbivaatamisest.  

. 

                                                      

5 Täpsem teave kontrollikoja auditi lähenemisviisi kohta on esitatud kontrollikoja aastaaruandes 
eelarveaasta 2016 eelarve täitmise kohta ja Ühtse Kriisilahendusnõukogu eelarveaasta 2016 
raamatupidamise aastaaruannet käsitlevas aruandes.  
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TÄHELEPANEKUD 

Ühtse Kriisilahendusnõukogu tingimuslikud kohustused  

9. Ühtse Kriisilahendusnõukogu peaarvepidaja kinnitas eelarveaasta 2016 

raamatupidamise aastaaruannet hõlmavas esitiskirjas, et kõik ühtse kriisilahenduskorra 

määruse artikli 92 lõikes 4 loetletud tingimuslikud kohustused on avalikustatud. 

10. Kontrollikoda esitas Ühtse Kriisilahendusnõukogu eelarveaasta 2016 raamatupidamise 

aastaaruannete usaldusväärsuse kohta märkuseta arvamuse6

11. Ühtne Kriisilahendusnõukogu koostab praegu tingimuslikke kohustusi käsitlevaid 

raamatupidamissuuniseid, mille valmimine on kavandatud 2017. aasta lõpuks. 

. 

12. Ühtsel Kriisilahendusnõukogul puudub IT-süsteem (v.a punktis 18 mainitud Exceli tabel), 

mis aitaks tingimuslike kohustuste üle arvet pidada ja võimaldaks ametil rakendada 

standardiseeritud aruandlus- ja arvestusdokumente ning standardiseeritud hindamist. 

13. Ühtse Kriisilahendusnõukogu ja liikmesriikide kriisilahendusasutuste vastu alustatud 

kohtuasjad (vt punktid 17 ja 21) mõjutavad negatiivselt nii nende rahalisi (nt õigusabi kulud) 

kui inimressursse (nt vajadus täiendavate juristide järele) – tegu on kuludega, mis kaetakse 

kas otse asutuste eelarvest või kaudselt läbi kõigi pankade osamaksete. 

Tingimuslikud kohustused, mis tulenevad pankade osamaksetest ühtsele 

kriisilahendusfondile 

14. Euroala pangad on kohustatud osalema Ühtse Kriisilahendusnõukogu rahastamises. 

Nende 2015. aasta osamaksete arvutamise ja kogumise eest vastutasid liikmesriikide 

kriisilahendusasutused, kes summad lõpuks 2016. aasta jaanuaris Ühtsele 

Kriisilahendusnõukogule üle kandsid. 2016. aasta osamaksete suuruse arvutas Ühtne 

Kriisilahendusnõukogu. Arvutuste aluseks olev metoodika on väga keeruline7

                                                      

6 Aruanne Ühtse Kriisilahendusnõukogu eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta. 

. Ühtse 

Kriisilahendusnõukogu arvutatud 2016. aasta osamaksete kogumise eest vastutasid 

7 https://srb.europa.eu/en/content/ex-ante-contributions-0 



 6 

 
CH4097881ET04-17PP-CH348-17APCFIN-RAS-SRB_Contingent_liabilities-TR.docx 12.12.2017 

liikmesriikide kriisilahendusasutused, kes need 2016. aasta juunis Ühtsele 

Kriisilahendusnõukogule üle kandsid8

15. Iga-aastane plaan on kindel osamaksete summa, mis pankadelt igal aastal kogutakse.  

. 

16. Liikmesriikide kriisilahendusasutused kogusid 2015. ja 2016. aastal kokku 10,7 miljardit 

eurot ja kandsid need vahendid Ühtse Kriisilahendusnõukogu omanduses olevale ühtsele 

kriisilahendusfondile. 

17. Ühtne Kriisilahendusnõukogu avalikustas oma 2016. aasta lõplikus raamatupidamise 

aastaaruandes ex ante osamaksetest tulenevaid tingimuslikke kohustusi summas 

841 826 146 eurot. Sellest 800 791 513 eurot puudub liikmesriikide kriisilahendusasutustele 

esitatud vaideid ja liikmesriikide halduskohtutes vaidlustatud makseid; summa arvutamise 

aluseks on liikmesriikide kriisilahendusasutuste esitatud andmed. Tabelid 1 ja 2 kirjeldavad 

selliste summade üksikasju ning vaiete ja kohtuasjade arvu 2017. aasta 30. septembri 

seisuga. 

Tabel 1. Ühtsele kriisilahendusfondile makstud ex ante osamaksete vaidlustamisest 

tulenevad tingimuslikud kohustused 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda, Ühtse Kriisilahendusnõukogu andmete alusel. 

                                                      

8 Õiguslikuks aluseks on valitsustevaheline kokkulepe osamaksete ühtsele kriisilahendusfondile 
üle kandmise ja ühiskasutusse võtmise kohta 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ET&f=ST%208457%202014%20INIT 

Vaidlustatud summadest tulenevad tingimuslikud kohustused 
eurodes 30.9.17 31.12.16 31.12.15
- Liikmesriikide kriisilahendusasutuste vastu esitatud vaided ja 
kaebused liikmesriikide halduskohtutes 1 240 045 681 800 791 513 437 125 144
2015. aasta ex ante  osamaksete kohta 84 149 051 84 149 051 437 125 144
2016. aasta ex ante  osamaksete kohta 596 809 613 716 642 462 0
2017. aasta ex ante  osamaksete kohta 559 087 017 0 0
- Kohtuasjade arv Euroopa Liidu Kohtu Üldkohtus 180 197 774 41 034 633 0
2016. aasta ex ante  osamaksete kohta 115 676 910 41 034 633 0
2017. aasta ex ante  osamaksete kohta 64 520 864 0 0
Kokku 1 420 243 455 841 826 146 437 125 144
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Tabel 2. Ühtsele kriisilahendusfondile makstud ex ante osamaksete kohta esitatud vaiete 

ja kohtuasjade arv 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda, Ühtse Kriisilahendusnõukogu andmete alusel. 

18. 2016. aasta lõpliku raamatupidamise aastaaruande aluseks oleva protsessi kohta peab 

märkima, et liikmesriikide kriisilahendusasutused deklareerisid üksnes koondsummad. See 

tähendab, et üksikuid kohustusi ei olnud võimalik kindlaks teha. Nimetatud protsess on 

paranenud alates 2017. aasta septembrist, kui liikmesriikide kriisilahendusasutused alustasid 

konkreetseid juhtumeid puudutavate andmete esitamist (Excelis tabelite kujul). Parem 

protsess näitas, et liikmesriikide kriisilahendusasutuste 2016. aasta kohta arvutatud 

osamaksete vaidlustamise ja liikmesriikide halduskohtutes menetletavate kohtuasjade maht 

oli tegelikust peaaegu 120 miljoni euro võrra suuremana esitatud. Lisaks ei olnud Ühtne 

Kriisilahendusnõukogu moodustanud oma 2016. aasta lõplikus raamatupidamise aruandes 

eraldisi vaiete ja kohtuasjadega seotud õigusabikulude (nt õigusnõustamisega seotud 

kulude) katteks. Käesolevas punktis esitatud küsimus ei avaldanud aga 2016. aasta lõplikule 

raamatupidamise aruandele olulist mõju. 

19. 2016. aasta lõpliku raamatupidamise aruande kohta koostatud aruandes soovitas 

välisaudiitor, et Ühtne Kriisilahendusnõukogu peaks järgnevatel aastatel läbi vaatama ja 

parandama oma menetlused, mille abil kogutakse finantsteavet liikmesriikide 

kriisilahendusasutuste vastu esitatud vaiete ja liikmesriikide halduskohtutes menetletavate 

kohtuasjade kohta; parandamise eesmärk on tagada, et liikmesriikide kriisilahendusasutused 

esitaksid küllaldaselt finants- ja mittefinantsteavet. 

Kriisilahendusest tulenevad tingimuslikud kohustused  

20. 31. detsembril 2016 lõppenud aruandlusperioodil ei alustanud Ühtne 

Kriisilahendusnõukogu ühtegi kriisilahendusmenetlust ning seetõttu puudus eelarveaastal 

Vaiete ja kohtuasjade arv 30.9.17 31.12.16 31.12.15
- Liikmesriikide kriisilahendusasutuste vastu esitatud vaided ja 
kaebused liikmesriikide halduskohtutes 394 261 67
2015. aasta ex ante  osamaksete kohta 7 6 67
2016. aasta ex ante  osamaksete kohta 256 255 0
2017. aasta ex ante  osamaksete kohta 131 0 0
- Kohtuasjade arv Euroopa Liidu Kohtu Üldkohtus 13 9 0
2016. aasta ex ante  osamaksete kohta 10 9 0
2017. aasta ex ante  osamaksete kohta 3 0 0
Kokku 407 270 67
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2106 vajadus kriisilahendusotsustest tulenevate tingimuslike kohustuste avalikustamiseks. 

Esimene kriisilahendusotsus tehti 7. juunil 20179. Sellest tulenevaid tingimuslikke kohustusi 

ei pidanud 2016. aasta lõplikus raamatupidamise aastaaruandes esitama, kuna need 

puudutasid 2017. aasta sündmust ja ilmnesid alles peale raamatupidamise aastaaruande 

avaldamise heakskiitmist10. Ühtne kriisilahendusnõukogu kirjeldas kriisilahendusotsust kui 

mittekorrigeerivat sündmust11 (2016. aasta lõplik raamatupidamise aastaaruanne12

21. Tuleb märkida, et nimetatud esimese kriisilahendusotsuse vaidlustamiseks on esitatud 

palju kaebusi ja hagisid. Lisaks on selle kriisilahenduse vaidlustamiseks esitatud suur hulk 

vaideid. Kokku on esitatud 

). 

a) Ühtse Kriisilahendusnõukogu vastu Euroopa Liidu Kohtu Üldkohtule 90 hagi (2017. aasta 

12. oktoobri seisuga); 

b) Ühtse Kriisilahendusnõukogu apellatsioonikomisjonile 46 vaiet (2017. aasta 26. oktoobri 

seisuga)13

22. Kontrollikoda hindab neist tulenevaid tingimuslikke kohustusi oma aruandes, mis 

käsitleb eelarveaastat 2017. 

. 

                                                      

9 Kriisilahendusotsus, mis puudutas panka Banco Popular Español, S. A. 
https://srb.europa.eu/en/content/banco-popular  

10 Ühtset Kriisilahendusnõukogu teavitati Banco Populari kriisilahendusotsuse vaidlustamiseks 
Euroopa Liidu Kohtusse esitatud esimesest hagist 8. augustil 2017. 

11 ELi raamatupidamiseeskirja nr 19 punktid 7 ja 13. Mittekorrigeeriv sündmus ei mõjuta jooksval 
eelarveaastal kajastatud või avalikustatud summasid. Mittekorrigeerivat sündmust tuleb 
kirjeldada juhul, kui ta on oluline ja tema avalikustamata jätmine võiks mõjutada 
raamatupidamise aastaaruande kasutajate majandusotsuseid. 

12 Ühtse Kriisilahendusnõukogu 2016. aasta lõpliku raamatupidamise aastaaruande lk 38. 

13 Lisaks on 2017. aasta 6. oktoobri seisuga esitatud 101 kaebust Hispaania halduskohtule 
(Audiencia Nacional) ja 108 vaiet Hispaania kriisilahendusasutusele (Fondo de Restructuración 
Ordenada Bancaria). Nimetatud kohtuasjad ja vaided on suunatud Hispaania ametiasutuste 
vastu. 
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Komisjoni tingimuslikud kohustused  

23. Komisjon kinnitas, et 2016. aasta 31. detsembri seisuga tal ühtse kriisilahenduskorra 

määrusest (artikli 92 lõige 4) tulenevaid tingimuslikke kohustusi ei olnud.  

24. Kontrollikoda esitas Euroopa Liidu eelarveaasta 2016 konsolideeritud raamatupidamise 

aastaaruande usaldusväärsuse kohta märkuseta arvamuse14

25. Tuleb märkida, et komisjoni on teavitatud tema vastu Euroopa Liidu Kohtu Üldkohtule 

esitatud 26 hagist, mis puudutavad komisjoni heakskiitu esimesele kriisilahendusotsusele

. 

15

26. Kontrollikoda hindab otsusest tulenevaid tingimuslikke kohustusi oma aruandes, mis 

käsitleb eelarveaastat 2017. 

 

7. juunil 2017. Sellest tulenevaid tingimuslikke kohustusi ei pidanud komisjon 2016. aasta 

lõplikus raamatupidamise aastaaruandes esitama, kuna need puudutasid 2017. aasta 

sündmust ja ilmnesid alles peale raamatupidamise aastaaruande avaldamise heakskiitmist.  

Nõukogu tingimuslikud kohustused  

27. Nõukogu peaarvepidaja kinnitas oma 2017. aasta 30. mail allkirjastatud esitiskirjas, et 

nõukogul ei olnud 2016. aasta 31. detsembri seisuga ühtegi ühtse kriisilahenduskorra 

määrusest (artikli 92 lõige 4) tulenevat tingimuslikku kohustust.  

28. Kontrollikoda esitas Euroopa Liidu eelarveaasta 2016 konsolideeritud raamatupidamise 

aastaaruande usaldusväärsuse kohta märkuseta arvamuse16

29. Nõukogu oli seotud punktis 20 ja 25 mainitud kriisilahendusotsusega, kuid 2017. aasta 

26. oktoobri seisuga oli Euroopa Liidu Kohtu Üldkohtule tema vastu sellega seoses esitatud 

vaid üks hagi. Sellest tulenevat tingimuslikku kohustust ei pidanud nõukogu 2016. aasta 

. 

                                                      

14 Kontrollikoja aastaaruanne eelarveaasta 2016 eelarve täitmise kohta.  

15 Panga Banco Popular Español, S. A kriisilahendusotsuse heakskiitmine – 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1556_en.htm 

16 Kontrollikoja aastaaruanne eelarveaasta 2016 eelarve täitmise kohta.  
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lõplikus raamatupidamise aastaaruandes esitama, kuna see puudutas 2017. aasta sündmust 

ja ilmnes alles peale raamatupidamise aastaaruande avaldamise heakskiitmist. 

30. Kontrollikoda hindab otsusest tulenevaid tingimuslikke kohustusi oma aruandes, mis 

käsitleb eelarveaastat 2017. 

JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 

31. Võrreldes eelarveaastaga 2015 suurenesid Ühtse Kriisilahendusnõukogu tingimuslikud 

kohustused eelarveaastal 2016 oluliselt. Suurenemine tuleneb vaietest ja pankade 

kohtuasjadest ex ante osamaksete kohta. Juba aasta praeguses etapis võib prognoosida, et 

suurenemine jätkub ka eelarveaastal 2017 – selle põhjuseks on kriisilahendusotsuse vastu 

esitatavad vaided ning pankade vaided ja kohtuasjad ex ante osamaksete kohta (vt 

punktid 17, 21, 25 ja 29). 

32. Ühtne kriisilahendusnõukogu ei ole veel koostanud üksikasjalikke 

raamatupidamissuuniseid (vt punkt 11). Ühtne Kriisilahendusnõukogu ei moodustanud oma 

2016. aasta lõplikus raamatupidamise aruandes õiguskulude katteks eraldisi (vt punkt 18). 

1. soovitus 

Tingimuslike kohustuste juhtumite ja nende keerukuse suurenemise tõttu peaks Ühtne 

Kriisilahendusnõukogu koostama nende käsitlemiseks üksikasjalikud raamatupidamissuunised. 

Raamatupidamissuunised peaksid käsitlema ka õiguskulude jaoks eraldiste moodustamist. 

Soovituse täitmise tähtaeg: 2017. aasta lõpp 

33. Tingimuslike kohustuste protsessi puudused tõid endaga kaasa nende esitamise 

tegelikust suuremana, mis ei omanud aga Ühtse Kriisilahendusnõukogu 2016. aasta lõplikule 

raamatupidamise aastaaruandele olulist mõju. Ühtse Kriisilahendusnõukogu protsess on 

2017. aasta jooksul paranenud (vt punkt 18). Ühtsel Kriisilahendusnõukogul puudub aga IT-

süsteem tingimuslike kohustuste alaseks standardseks aruandluseks, arvestuse 

dokumenteerimiseks ja hindamiseks (vt punkt 12). 
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2. soovitus 

Ühtne kriisilahendusnõukogu peaks kasutusele sobiva protsessi koos IT-süsteemiga, mis tagaks igat 

liiki tingimuslikke kohustusi puudutava asjakohase arvestuse ja aruandluse. Liikmesriikide 

kriislahendusasutustel peaks olema nimetatud IT-süsteemile juurdepääs, et oma tingimuslikud 

kohustused selles registreerida. 

Soovituse täitmise tähtaeg: 2019. aasta lõpp 

 

IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Baudilio TOMÉ MUGURUZA, võttis käesoleva 

aruande vastu 12. detsembri 2017. aasta koosolekul Luxembourgis. 

Kontrollikoja nimel 

 

president 

Klaus-Heiner LEHNE 



Ühtne Kriisilahendusnõukogu 
 

SRB replies_EN 

 
 

ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU VASTUSED 
 

1. soovitus 
Nõus: Ühtne Kriisilahendusnõukogu nõustub Euroopa Kontrollikoja märkusega ja seda võeti 
arvesse juba 2017. aastal, kui töötati välja juriidiliste kulude eraldamise ja tingimuslike 
kohustuste kajastamise raamatupidamisjuhend (eeldatavasti rakendatakse 2018. aasta I 
kvartalist). 
 
2. soovitus 
Osaliselt nõus: Ühtne Kriisilahendusnõukogu on juba kokku leppinud liikmesriikide 
kriisilahendusasutustega regulaarse aruandluse täiustatud menetluses, mis võimaldaks tal 
pikaajaliselt jälgida kaebuste menetlemist. Ühtsel Kriisilahendusnõukogul ei ole õiguslikku 
alust nõuda liikmesriikide kriisilahendusasutustelt kindla IT-vahendi kasutamist. Siiski püüab 
kriisilahendusnõukogu võimaluste piires koostöös liikmesriikide kriisilahendusasutustega 
tõhustada olemasolevat aruandlusmenetlust, et oleks selgelt märgitud juhtumite üldarv ja 
kaasnevad summad, sh riiklikest menetlustest tulenevad võimalikud heastamismeetmete 
väljamaksed. Liikmesriikide kriisilahendusasutused menetlevad kaebusi pidevalt ja sellest 
tulenevalt tingimuslike kohustuste summa aja jooksul muutub. Kuna Ühtsel 
Kriisilahendusnõukogul ei ole sellele teabele vahetut juurdepääsu, lähtub ta liikmesriikide 
kriisilahendusasutuste saadetavatest andmetest.  
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Euroopa Liidu 
Nõukogu 
  

 

  Brüssel, 11. detsember 2017 
(OR. en) 
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TÖÖDOKUMENT 
Teema: Vastus Euroopa Kontrollikojale (SRMi ja SRFi käsitleva määruse (EL) 

nr 806/2014 artikli 92 lõige 4) 
 
 

Et eelarveaastal 2016 nõukogu arvepidamisse SRMi käsitleva määruse artikli 92 lõike 4 kohaseid 

tingimuslikke kohustusi ei kirjendatud, ei ole nõukogul omapoolseid tähelepanekuid. 
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EUROOPA 
KOMISJON  

Brüssel, 24.11.2017 

COM(2017) 732 final 

LIMITED 

Komisjoni vastus 

määruse (EL) nr 806/2014 artikli 92 lõike 4 kohasele Euroopa Kontrollikoja aruandele 

tingimuslike kohustuste (kas Ühtsele Kriisilahendusnõukogule, nõukogule, komisjonile 

või teistele) kohta, mis tekkisid Ühtse Kriisilahendusnõukogu, nõukogu ja komisjoni 

poolt kõnealuse määruse kohaste ülesannete täitmisel 2016. eelarveaastal 

 



 

 

Komisjoni vastus 

määruse (EL) nr 806/2014 artikli 92 lõike 4 kohasele Euroopa Kontrollikoja aruandele 

tingimuslike kohustuste (kas Ühtsele Kriisilahendusnõukogule, nõukogule, komisjonile 

või teistele) kohta, mis tekkisid Ühtse Kriisilahendusnõukogu, nõukogu ja komisjoni 

poolt kõnealuse määruse kohaste ülesannete täitmisel 2016. eelarveaastal 

 

 

„Komisjon võtab Euroopa Kontrollikoja aruande teadmiseks.“ 
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