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Lühidalt aruandest
Ühtne kriisilahenduskord on ELi süsteem, mille abil hallatakse euroala raskustes
olevate pankade kriisilahendust, ning selles on keskne Ühtsel Kriisilahendusnõukogul
(SRB) koos komisjoni ja nõukoguga. SRB teeb järelevalvet ühtse kriisilahendusfondi
üle, mida võib kasutada kriisilahenduse eesmärgil. Meil on kohustus esitada igal
aastal aruanne mistahes tekkivate tingimuslike kohustuste kohta.
Seni ei ole ühtset kriisilahendusfondi kasutatud, kuid esimese kriisilahenduse ja
muude otsustega ning ühtsele kriisilahendusfondile tehtavate ennetavalt kogutavate
osamaksetega on seotud märkimisväärne arv käimasolevaid kohtumenetlusi.
Eelarveaasta 2020 kohta teatas SRB tingimuslikest kohustustest, mis on seotud
ennetavalt kogutavate osamaksete õiguslike probleemidega, kuid mitte ühegi
kriisilahendusotsusega. Me ei leidnud tõendeid SRB hinnangu vaidlustamiseks.
Samas märgime, et järgmised, 2021. aastal tehtavad kohtuotsused võivad mõjutada
ühtsesse kriisilahendusfondi tehtavaid ennetavalt kogutavaid osamakseid.
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Kokkuvõte
I Ühtne kriisilahenduskord on ELi süsteem, millega juhitakse maksejõuetute või

tõenäoliselt maksejõuetuks jäävate euroala liikmesriikide pankade kriisilahendust.
Peamine osaleja selles on Ühtne Kriisilahendusnõukogu (SRB), mis on Brüsselis asuv ELi
asutus. SRB haldab ühtset kriisilahendusfondi, mida võib kasutada pankade
kriisilahenduse toetamiseks. Kriisilahendusprotsessi teised peamised osalejad on
Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu Nõukogu.

II Meil on kohustus anda igal aastal aru SRB, komisjoni ja nõukogu tingimuslikest

kohustustest, mis tekivad nende kriisilahendusülesannete täitmisel. Tingimuslikud
kohustused ja eraldised kajastavad neid institutsioone ohustavaid finantsriske.
2021. aasta 16. juuni seisuga oli nii ELi kohtutes kui ka liikmesriikide tasandil Ühtse
Kriisilahendusnõukogu ja komisjoni (kuid mitte nõukogu) vastu algatatud palju
kohtumenetlusi seoses nende kriisilahendusülesannetega.

III ELi tasandil on pooleli 100 kohtuasja, mis on seotud Banco Popular Españoli

kriisilahendusega 2017. aastal. Hagejad taotlevad SRB kriisilahendusskeemi ja
komisjoni heakskiitva otsuse tühistamist. Lisaks on mõned hagejad esitanud
õigusvastasuse väiteid õigusliku raamistiku kohta ja kahjunõudeid liidu vastu ELi
kohtutes. Arvestades kriisilahendusega seotud kohtuasjade ja sarnaste väidete arvu ja
keerukust, tegi Üldkohus kindlaks ja valis kuus näidiskohtuasja teise vooru, mis hõlmab
kirjalikku menetlust ja kohtuistungi suuliste seisukohtade ärakuulamist. Neist viis
menetlust on endiselt pooleli. Lisaks on liikmesriikide kohtutele esitatud Banco Popular
Españoli kriisilahenduse vastu 1451 haldus- ja kohtuasja. ELi kohtutele on esitatud ka
kolm hagi SRB kriisilahenduse mittekasutamise otsuse tühistamiseks kahe ABLV panga
ja PNB Banka suhtes.

IV SRB otsustas punktis IV kirjeldatud kõigil juhtudel tingimuslikke kohustusi mitte
avalikustada, kuna ta hindas seonduva riski vähetõenäoliseks. Märgime, et nende
kohtuvaidluste tulemusi on praeguses etapis keeruline ennustada, kuna
kriisilahenduskorra õigusraamistikku kasutati ELi tasandil esimest korda just Banco
Populari puhul ning puudub sellealane kohtupraktika. Me ei leidnud tõendeid SRB
hinnangu vaidlustamiseks.
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V Lisaks jõudis SRB 2020. aasta märtsis peale Banco Populari kriisilahendust

järeldusele, et ükski mõjutatud aktsionär või võlausaldaja ei olnud halvemas olukorras
kui ta oleks olnud riigisiseses maksejõuetusmenetluses, ning otsustas seetõttu
aktsionäridele ja võlausaldajatele hüvitist mitte määrata. Selle otsuse vaidlustamiseks
esitati Üldkohtule seitse hagi. Üldkohus tunnistas neist ühe vastuvõetamatuks, kuid
hageja kaebas selle määruse edasi. SRB ei avalikustanud sellega seoses tingimuslikke
kohustusi, kuna pidas enda jaoks negatiivse otsuse tegemist ebatõenäoliseks.

VI SRB kogub ühtsesse kriisilahendusfondi tehtavaid ennetavalt kogutavaid

osamakseid. 2021. aasta juuni seisuga oli ennetavalt kogutavaid osamakseid
käsitlevate otsuste vastu esitatud 44 hagi. SRB avalikustas 41 kohtumenetlusega
seotud tingimuslikke kohustusi summas 5,561 miljardit eurot, kuna hindas, et nende
menetlustega kaasneb võimalik majandusressursside väljavoolu risk. SRB ei
avalikustanud tingimuslikke kohustusi seoses liikmesriikide tasandil pooleliolevate
ennetavalt kogutavaid osamakseid käsitlevate otsuste vastu algatatud
kohtumenetlustega, kuna ta hindas sellistest menetlustest tulenevate
majandusressursside väljavoolu ohtu ebatõenäoliseks. See hinnang põhines Euroopa
Kohtu otsusel, milles otsustati, et liikmesriikide kohtud ei ole pädevad neid otsuseid
tühistama.

VII Märgime, et SRB järgis käesoleval juhul ettevaatlikku lähenemisviisi. Samas

täheldame, et Euroopa Kohtu 2021. aasta juuli otsuses (mis puudutab 2020. aasta
raamatupidamise aastaaruandeid) leiti, et ennetavalt kogutavate osamaksete
arvutamiseks kasutatud õiguslik alus oli õige. Kohus rõhutas samuti, et SRB võiks oma
ennetavalt kogutavaid osamakseid käsitlevaid otsuseid asjaomastele pankadele
üksikasjalikumalt põhjendada, avaldamata seejuures teiste pankade ärisaladusi.
Nimetatud kohtuotsus mõjutab tõenäoliselt Üldkohtu menetluses olevaid ennetavalt
kogutavate osamaksetega seotud kohtuasju, kui SRB põhjendused ei vasta kohtu
seatud standarditele.

VIII Ka komisjoni vastu – nii eraldi kui ka koos SRBga – on ELi kohtutes alustatud

Banco Popular Español S.A. kriisilahendusega seotud kohtumenetlusi. Komisjon ei ole
tingimuslikke kohustusi avalikustanud, sest komisjoni hinnangul puudusid tal
kohustused, mis võiksid tõenäoliselt põhjustada majandusressursside väljavoolu. Me ei
leidnud komisjoni hinnangule vastu käivaid tõendeid. Nõukogu ei osale üheski selle
kriisilahendusülesannetega seotud õigusvaidluses ega ole seetõttu avalikustanud ühtki
tingimuslikku kohustust.
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IX Järeldame, et SRB ja komisjon tegid mõistlikke jõupingutusi tingimuslike

kohustuste avalikustamiseks, kui neil oli selleks põhjust (2020. aasta raamatupidamise
sulgemise seisuga olemas olnud teabe põhjal). Võttes arvesse sellele järgnenud
sündmusi (nagu Euroopa Kohtu otsus ennetavalt kogutavate osamaksete kohta),
soovitame SRB-l uut meetodit kasutades ümber hinnata ennetavalt kogutavate
osamaksete riski sisaldava summa, mis tuleneb kõigist pooleliolevatest kohtuasjadest.
Lisaks, kuigi kohtupraktika põhjal tundub liikmesriikide kohtuasjadest tulenev
majandusressursside väljavool SRB jaoks ebatõenäoline, soovitame me SRB-l taas
alustada liikmesriikides toimuvate kohtuasjade jälgimist, paludes liikmesriikide
kriisilahendusasutustel esitada igal aastal hinnang SRBd ohustava majandusressursside
väljavoolu riski kohta.
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Sissejuhatus
01 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 806/2014 (ühtse

kriisilahenduskorra määrus) 1 loodi ühtne kriisilahenduskord, mis on ELi pangandusliidu
teine sammas. Selle eesmärk on juhtida maksejõuetute või tõenäoliselt maksejõuetuks
jäävate pankade kriisilahendust, et minimeerida mõju reaalmajandusele ja riigi raha
kasutamist. Ühtne Kriisilahendusnõukogu on selle mehhanismi peamine osaleja ning
euroala kõigi oluliste pankade 2 ja vähem oluliste piiriüleste pangandusgruppide 3
kriisilahendusasutus. SRB alustas sõltumatu asutusena tegevust 1. jaanuaril 2015 ja
tegutseb täielike kriisilahendusvolitustega alates 1. jaanuarist 2016.

02 Konkreetse panga vastu kriisilahendusmenetluse algatamise otsuse tegemise

protsessis osalevad Euroopa Keskpank (EKP), SRB, Euroopa Komisjon ja teatavatel
juhtudel ka ELi Nõukogu 4. Teatud tingimustel võib kriisilahenduse toetamiseks
kasutada ühtset kriisilahendusfondi (vt punkt 41). SRBd ja ühtset kriisilahendusfondi
rahastab täies mahus pangandussektor.

03 Ühtse kriisilahenduskorra määruse artikli 92 lõikes 4 on sätestatud, et me

koostame aruande, milles käsitletakse tingimuslikke kohustusi (kas SRB-le, nõukogule,
komisjonile või teistele), mis tulenevad SRB, nõukogu või komisjoni tegevusest
nimetatud määruses sätestatud ülesannete täitmisel. Me võime nõuda oma
ülesannete täitmiseks 5 nendelt asutustelt vajalikku teavet.

1

ELT L 225, 30.7.2014, lk 1: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN

2

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

3

Nimekiri pankadest, mille kriisilahenduse eest vastutab SRB, asub järgmisel aadressil:
https://www.srb.europa.eu/en/content/banks-under-srbs-remit.

4

Ühtse kriisilahenduskorra määruse artikkel 18.

5

Ühtse kriisilahenduskorra määruse artikli 92 lõige 8.
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Auditi ulatus ja käsitlusviis
Auditi ulatus

04 Käesolevas auditiaruandes käsitletakse ainult tingimuslikke kohustusi, mis

tulenevad SRB, nõukogu ja komisjoni tegevusest ühtse kriisilahenduskorra määruses
sätestatud ülesannete täitmisel 6. See hõlmab eelarveaastat 2020. Lisaks 2020. aastal
tekkinud tingimuslikele kohustustele peab peaarvepidaja võtma arvesse kogu
asjakohast teavet, mis on saadud lõpliku raamatupidamise aastaaruande esitamise
kuupäeva seisuga7. See võib tähendada korrigeerimise või täiendava avalikustamise
vajalikkust, et esitada raamatupidamise aastaaruanne tõeselt ja õiglaselt, ning see võib
sisaldada teavet, mis on saadud 2021. aasta jooksul. Raamatupidamise aastaaruanded
seisuga 31. detsember 2020 esitati järgnevalt:
o

Ühtne Kriisilahendusnõukogu 16. juunil 2021;

o

Euroopa Komisjon 18. juunil 2021;

o

Euroopa Liidu Nõukogu 31. mail 2021.

05 Auditeerisime ka SRB , Euroopa Komisjoni ja nõukogu

raamatupidamise
aastaaruandeid eelarveaasta 2020 kohta. Nende auditite tulemused on esitatud teistes
aruannetes.
8

9

06 Tingimuslikud kohustused tuleb avalikustada raamatupidamise aastaaruandes ja

need on määratletud ELi raamatupidamiseeskirjas nr 10, mis põhineb rahvusvahelisel
avaliku sektori raamatupidamisstandardil nr 19, milles käsitletakse eraldisi,
tingimuslikke varasid ja tingimuslikke kohustusi (vt 1. selgitus). Sisuliselt kajastavad
tingimuslikud kohustused ja eraldised üksust ohustavat finantsriski.

6

Ühtse kriisilahenduskorra määruse artikli 92 lõige 4.

7

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/715 artikli 98 lõige 4.

8

Aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2020 kohta (29.10.2021).

9

Euroopa Kontrollikoja aastaaruanded eelarveaasta 2020 kohta (26.10.2021).
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1. selgitus.
Tingimusliku kohustuse määratlus
Tingimuslik kohustus on:
o

võimalik möödunud sündmusest tekkinud kohustus, mille olemasolu kinnitab
vaid ühe või mitme ebakindla tulevikusündmuse toimumine või
mittetoimumine, mis ei ole täielikult Euroopa Liidu kontrolli all,

o

või olemasolev möödunud sündmustest tekkinud kohustus, mida ei ole
kajastatud, sest ei ole tõenäoline, et kohustuse arveldamiseks tuleb
loovutada majanduslikku kasu või tootlust sisaldavaid majandusressursse, või
kuna kohustuse summat ei saa piisava usaldusväärsusega mõõta.

07 Et teha kindlaks, kas tingimuslik kohustus tuleb avalikustada või eraldis kajastada,

tuleb hinnata majanduslike ressursside (üldiselt raha) väljavoolu tõenäosust. Kui
tulevane ressursside väljavool on
o

tõenäoline, tuleb kajastada eraldis;

o

võimalik, tuleb avalikustada tingimuslik kohustus;

o

vähetõenäoline, ei ole avalikustamist vaja.

08 SRB, komisjon ja nõukogu on neid tõenäosusi täpsustanud oma vastavates

raamatupidamiseeskirjades. Kooskõlas turutavadega andsid SRB ja nõukogu
hinnangule „vähetõenäoline“ määratluse, et tõenäosus on alla 10%, ja hinnangule
„võimalik“ määratluse, et tõenäosus jääb vahemikku 10–50% (vt joonis 1). Komisjoni
määratluse kohaselt tähendab „vähetõenäoline“, et tõenäosus on alla 20%, ja
tähendab „võimalik“, et tõenäosus jääb vahemikku 20–50%.

Joonis 1. Asjaomaste ELi asutuste kasutatav tõenäosuse määratlus
VÄHETÕENÄOLINE

VÕIMALIK

TÕENÄOLINE
≥ 20% kuni ≤ 50%

≥ 10% kuni ≤ 50%
> 50%

< 10%

Ühtne
Kriisilahendusnõukogu

> 50%

< 20%

Euroopa
Komisjon

Allikas: SRB, komisjoni ja nõukogu raamatupidamiskord.

≥ 10% kuni ≤ 50%

< 10%

> 50%

Euroopa
Ülemkogu
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09 ELi raamatupidamiseeskirja nr 10 kohaselt tuleb iga tingimusliku kohustuse liigi

kohta avalikustada järgmine teave:
o

tingimusliku kohustuse olemuse lühikirjeldus;

o

hinnang selle finantsmõju kohta;

o

võimalike väljamaksete summa ja ajaga seotud ebakindlad asjaolud ning

o

tagasimaksete tõenäosus.

Auditi käsitlusviis

10 Raamatupidamise aastaaruande avaldamise seisuga oli SRB ja komisjoni vastu

pooleli kohtumenetlusi seoses nende ühtse kriisilahenduskorra määruses sätestatud
ülesannetega (vt tabel 1). Nõukogu vastu alustatud pooleliolevaid kohtumenetlusi ei
olnud. Eelarveaasta 2020 kohta avalikustas SRB tingimuslikud kohustused summas
5,561 miljardit eurot, samas kui komisjon tingimuslikke kohustusi ei avalikustanud.
Avalikustatud tingimuslikud kohustused on kõik seotud ennetavalt kogutavate
osamaksetega ühtsesse kriisilahendusfondi. Koostasime meie auditi jaoks valimi 33-st
ELi kohtutes pooleli olevast kohtuasjast ja vaatasime läbi asjakohased toimikud.
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Tabel 1. SRB ja/või komisjoni vastu pooleli olevad kohtumenetlused
seoses nende ühtse kriisilahenduskorra määruses sätestatud
ülesannetega
Kohtuasja teema
Banco Popular Español S. A.
(BPE) kriisilahendus

ELi
kohtutes
100

Liikmesriikide
kohtutes või
haldusmenetlustes
1 451

ABLV panga ja PNB Banka
kriisilahendusest loobumise
otsus

3

–

BPE võlausaldajate võrdse
kohtlemise otsus

6

–

Muud BPEga seotud
kohtuasjad

4

0

Ennetavalt kogutavad
osamaksed

44

682

Halduskulude osamaksed

0

–

157

2 133

KOKKU

Käesoleva
aruande punktid
15–20; 22–30; 66–
70; 75
31–35
36–39
21, 40
41–61; 71; 76–79
62–64

Allikas: Euroopa Kontrollikoda SRB ja komisjoni andmete põhjal raamatupidamise aastaaruannete
allkirjastamise seisuga; tabel ei hõlma juhtumeid, mille puhul taotletakse üksnes juurdepääsu
dokumentidele, ega personaliküsimusi, mis ei ole ühtse kriisilahenduskorra määruse kohaste SRB
ülesannete seisukohast asjakohased.

11 Lisaks kohtuasjade valimile sisaldas meie auditi tõendusmaterjal teavet, mis

koguti töötajatega tehtud intervjuude käigus, ning SRB, komisjoni ja nõukogu
dokumentidest ning institutsiooniväliste juristide esitiskirjadest. Hindasime SRB loodud
organisatsioonisisest süsteemi, mille eesmärk on jälgida kohtumenetlusi liikmesriikide
tasandil, ning analüüsisime mõne liikmesriigi kriisilahendusasutuse esitatud
tõendusmaterjali ja avalikult kättesaadavaid andmeid. Lisaks vaatasime läbi SRB
erasektori välisaudiitori dokumente, kelle ülesanne oli SRB raamatupidamise
aastaaruande kontrollimine 10.

10

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/715 artikli 104 lõike 1 kohaselt kontrollib SRB
raamatupidamise aastaaruannet erasektori välisaudiitor. Nagu nõutakse ELi toimimise
lepingu artikli 287 lõikes 1, võtame me oma aastaaruande koostamisel arvesse erasektori
välisaudiitori audititööd SRB kohta.
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Tähelepanekud
I osa. SRB tingimuslikud kohustused

12 SRB raamatupidamise aastaaruandel on kaks osa (vt joonis 2). I osas kajastatakse

SRB igapäevaseid toiminguid. Neid rahastatakse kõigi pankade tasutavatest igaaastastest halduskulude osamaksetest. Osamakseid kasutatakse SRB haldamiseks ja
tegevuseks. II osas käsitletakse SRB hallatavat ühtset kriisilahendusfondi. Ühtset
kriisilahendusfondi rahastavad pangad iga-aastaste ennetavalt kogutavate osamaksete
kaudu, kuni fond saavutab sihttaseme (vt 6. selgitus). Lisaks võib SRB teatavatel
juhtudel koguda tagantjärele makstavaid osamakseid. Vajaduse korral võib ühtse
kriisilahendusfondi rahalisi vahendeid kasutada selleks, et toetada kriisilahendust
erivahendite abil, kui on täidetud mitu tingimust 11.

Joonis 2. Ühtse Kriisilahendusnõukogu eelarve

RAHASTAMINE

KULUD

I osa

II osa

TEGEVUS

ÜHTNE
KRIISILAHENDUSFOND

Halduskulude osamaksed

Ennetavalt kogutavad
osamaksed

SRB personal, ruumid,
tegevus

Kriisilahenduse
rahastamine*

Allikas: Euroopa Kontrollikoda määruse (EL) nr 806/2014 alusel; *kehtivad teatavad piirangud.

13 SRB peaarvepidaja kinnitas eelarveaasta 2020 raamatupidamise aastaaruande

kohta koostatud esitiskirjas, et kõik tingimuslikud kohustused on avalikustatud.

14 Järgmistes punktides esitatakse SRB avalikustatud tingimuslikud kohustused ja

võimalike tingimuslike kohustustega seotud küsimused.

11

Vt ühtse kriisilahenduskorra määruse artikkel 76.

14

Kriisilahendusotsustest tulenevate kohtumenetlustega seotud
tingimuslikud kohustused

15 Esimene ja seni ainus ELi tasandi kriisilahendus, mis puudutas BPEd, toimus

7. juunil 2017. SRB võttis vastu BPE kriisilahendusskeemi ja komisjon kinnitas selle. SRB
ja komisjoni vastu on alustatud mitu kohtumenetlust, mis puudutavad esimest
kriisilahendusotsust ja SRB hilisemaid otsuseid mitte alustada kahe ABLV panga ja PNB
Banka suhtes kriisilahendusmenetlust (vt tabel 2).

Tabel 2. Euroopa Liidu Kohtus SRB ja komisjoni vastu
kriisilahenduseotsuste kohta alustatud kohtumenetlused seisuga
16. juuni 2021
SRBd ja
komisjoni
hõlmavate
kohtuasjade
arv

Üksnes SRBd
hõlmavate
kohtuasjade
arv

Üksnes
komisjoni
hõlmavate
kohtuasjade
arv

Kokku

BPE kohta tehtud
kriisilahendusotsus

29

70

1

100

Otsus ABLV Bank AS
ja ABLV Bank
Luxembourg kohta

0

2

0

2

AS PNB Banka

0

1

0

1

29

73

1

103

Kohtuasja teema

KOKKU

Allikas: Euroopa Kontrollikoda SRB andmete põhjal; tabel ei hõlma kohtuasju, mille puhul taotletakse
üksnes juurdepääsu dokumentidele, ega võlausaldajate olukorra halvendamise vältimise põhimõtte
protsessiga seotud kohtuasju (kolmanda hindamise otsus).

16 Kuna järgmistes punktides viidatakse kohtumenetlustele Euroopa Liidu Kohtus,

on oluline meelde tuletada Euroopa Liidu Kohtu töökorraldust ning olemasolevaid
õiguskaitsevahendeid ELi institutsioonide, organite ja asutuste otsuste vastu
(üksikasjad on esitatud I lisas).
Kriisilahendusotsuse kohta esitatud hagid

17 Juunis 2017 hinnati BPE maksejõuetuks või tõenäoliselt maksejõuetuks jäävaks.

SRB järeldas, et ei olnud mõistlik eeldada, et mõni alternatiivne erasektori meede võiks
ära hoida BPE maksejõuetuse ja et kriisilahendus on avalikkuse huvides (vt joonis 3).
Selles nähti ette kapitaliinstrumentide allahindamine ja konverteerimine ning panga
müümine ühe euro eest (vt 2. selgitus).

15

Joonis 3. Ühtne kriisilahenduskord (maksejõuetute pankade
kriisilahendus)
OTSUSTUSAHEL
Maksejõuetu või tõenäoliselt
maksejõuetuks jääv pank

EKP/ SRB täitevistung

Kas erasektor saab kiiresti meetmeid
võtta?

JAH

OSALEJAD

SRB täitevistung
koostöös EKPga

EI

Kas kriisilahendus on
avalikes huvides vajalik?

Kriisilahendust
ei tehta

SRB täitevistung
Avalikeks huvideks peetavad tegurid:
kriitiliste funktsioonide jätkuvus, finantsstabiilsuse
kaitse, avaliku sektori vahendite kaitse, hoiustajate
kaitse, klientide raha ja vara kaitse.

JAH

Võtta vastu
kriisilahendusskeem

EI

Likvideerida
pank tavalises
maksejõuetusmenetluses

Allikas: Euroopa Kontrollikoda ja asjaomane õigusraamistik (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli
2014. aasta määrus (EL) nr 806/2014).
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2. selgitus.
Ühtse Kriisilahendusnõukogu Banco Popular Español S.A kohta
tehtud kriisilahendusotsuse põhielementide kokkuvõte
1)

Ühtse kriisilahenduskorra määruse artikli 21 kohane kapitaliinstrumentide
allahindamine ja konverteerimine (4,13 miljardit eurot):

o

aktsiakapital: 2,098 miljardit eurot;

o

täiendavad esimese taseme omavahendite instrumendid: 1,347 miljardit
eurot;

o

teise taseme omavahendite instrumendid: 685 miljonit eurot.

2)

Ettevõtte võõrandamine Banco Santander S.A.-le ühe euro eest vastavalt
ühtse kriisilahenduskorra määruse artiklile 24.

Allikas: Ühtse Kriisilahendusnõukogu 7. juuni 2017. aasta otsus (SRB/EES/2017/08); esimese
taseme omavahendite instrumendid koosnevad tavaliselt muu hulgas omakapitalist ja jaotamata
kasumist; teise taseme omavahendite instrumentide hulka võivad kuuluda
hübriidkapitaliinstrumendid, allutatud laenud ja reservid.

18 SRB 2020. aasta raamatupidamise aastaaruande avaldamise seisuga oli BPE

kriisilahendusskeemi vastuvõtmist käsitlevate otsustega seotud 100 kohtuasjast
23 puhul lisaks kriisilahendusotsuse tühistamisele taotletud ka väidetava kahju
hüvitamist. 100 kohtuasjast 12 puhul taotleti ainult väidetavalt kantud kahju
hüvitamist.

19 Arvestades BPE kriisilahendusega seotud kohtuasjade ja sarnaste väidete arvu ja

keerukust, tegi Üldkohus kindlaks ja valis kuus näidiskohtuasja 12 teise vooru, mis
hõlmab kirjalikku menetlust ja kohtuistungi suuliste seisukohtade ärakuulamist 13.
Nendest kuuest menetlusest kahes on ainus kostja SRB ja ühes komisjon ning
ülejäänud kolmes menetluses on kostjad nii SRB kui ka komisjon. Üldkohus on kõigi
ülejäänud kohtuasjade menetluse peatanud, kuni nendes kuues näidiskohtuasjas
kuulutatakse lõplik otsus. Üldkohus tegi oktoobris 2019 otsuse esimeses
näidiskohtuasjas ja tunnistas selle vastuvõetamatuks 14. Hagejad esitasid selle
kohtumääruse peale apellatsioonkaebuse Euroopa Kohtule, kes lahendas selle
12

Üldkohtu kodukorra artikli 69 punkt d lubab Üldkohtul menetluse peatada erijuhtudel, kui
korrakohane õigusemõistmine seda nõuab.

13

SRB 2020. aasta aastaaruanne, punkt 5.4.1.

14

Üldkohtu 24. oktoobri 2019. aasta otsuse suhtes kohtuasjas T-557/17.

17
4. märtsi 2021. aasta kohtuotsusega (vt 3. selgitus) 15. Ülejäänud viie katsejuhtumi
suuliste seisukohtade ärakuulamised toimusid 2021. aasta juunis.

3. selgitus.
Esimese BPE näidiskohtuasja hagi jäeti rahuldamata
Üldkohus jättis esimeses astmes rahuldamata ühe võlakirjaomaniku esitatud hagi
BPE kriisilahenduse otsuse osaliseks tühistamisteks põhjendusel, et teatavate teise
taseme omavahendite instrumentide konverteerimise tühistamine muudaks
kriisilahenduse otsuse sisu.
Apellatsiooniastmes jättis Euroopa Kohus Üldkohtu otsuse muutmata ja
apellatsioonkaebuse rahuldamata. Euroopa Kohus leidis, et kriisilahendusotsuse
elemente, mis on seotud kapitaliinstrumentide allahindamise ja
konverteerimisega, ei saa eraldada selle otsuse muudest elementidest ja eelkõige
otsusest kasutada ettevõtte võõrandamise kriisilahendusvahendit.
Seetõttu järeldas Euroopa Kohus, et Üldkohus leidis õigesti, et
kriisilahendusotsuse artikli 6 lõike 1 punkt d on olemuslikult seotud
kriisilahendusotsuse sisuga. Järelikult oleks selle otsuse osaline tühistamine
kahjustanud selle otsuse sisu, milles eeldati, et kõik BPE teise taseme
omavahendite instrumendid olid alla hinnatud ja seejärel konverteeritud BPE
uuteks emiteeritud aktsiateks.

20 Kriisilahendus peab põhinema maksejõuetu või tõenäoliselt maksejõuetuks jääva

panga hindamisel. Kuna kriisilahendus võib lühikese aja jooksul muutuda
kiireloomuliseks, nähakse õigusraamistikus ette esialgse hindamise kasutamine 16. Kuigi
ühtse kriisilahenduskorra määruses on sätestatud, et esialgne hindamine tuleb
asendada või seda tuleb täiendada võimalikult kiiresti lõpliku järelhindamisega, teatas
SRB, et ta ei nõua sõltumatult hindajalt BPE varade puhasväärtuse lõplikku
järelhindamist.

15

Kohtuasi C-947/19 P.

16

Ühtse kriisilahenduskorra määruse artikli 20 lõige 10.
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21 Mõned hagejad esitasid Üldkohtule SRB vastu tühistamishagid. Üldkohus tegi

juba kahes kohtuasjas määruse 17, millega jättis hagid vastuvõetamatuse tõttu läbi
vaatamata. Üldkohtu määrused on Euroopa Kohtusse edasi kaevatud18. Mõlemal juhul
esitas kohtujurist 8. juulil 2021. aastal ettepaneku, milles toetas SRB seisukohta, et
algsed hagid on vastuvõetamatud.

22 Mõned hagejad väidavad, et kui SRB või komisjoni otsus tühistatakse, on neil

õigus hüvitisele. ELi kohtupraktikas on aga tühistamishagil ja kahju hüvitamise hagil
erinev eesmärk. Seega on isegi juhul, kui hagid rahuldatakse, vähetõenäoline, et
nendega võiks peale õigusabikulude kaasneda ka tingimuslike kohustuste tekkimise
risk.

23 SRB 2019. aasta lõplikus raamatupidamise aastaaruandes hindas asutus, et BPEd

puudutavatest pooleliolevatest kohtuasjadest põhjustatud majandusressursside
väljavool on vähetõenäoline 19, ja seetõttu ei avalikustanud SRB tingimuslikke
kohustusi. SRB tugines oma järelduses poolte esitatud väidete ja tõendite hindamisele,
võttes samas arvesse ka asjaomase õigusraamistiku uudsust ja keerukust ning
asjakohase kohtupraktika puudumist. Lisaks juhtis SRB tähelepanu asjaolule, et
kohtuvaidlustest tulenevate summade suurust ei ole võimalik õiglaselt hinnata.

24 Märgime, et BPE oli SRB esimene kriisilahendusjuhtum ning et kohtuasjade

hindamine on olemuslikult subjektiivne, kuna see põhineb eksperdiarvamusel. Kuigi
esitatud on palju hagisid, ei ole sisuliste väidete kohta seni kohtuotsuseid tehtud ja
seetõttu puudub ELi tasandi kohtupraktika. Leidsime läbivaadatud audititõendite
põhjal, et mõned hagejad väitsid, et ELi lepinguväliseks vastutuseks vajalikud
tingimused on täidetud. Kuigi praeguses etapis on nende kohtumenetluste tulemusi
raske prognoosida (kuna tegu on kriisilahenduse õigusraamistiku keerulise, spetsiifilise
ja uudse õigussüsteemiga), ei leidnud me uuritud auditimaterjali põhjal ühtegi tõendit,
mis oleks olnud vastuolus SRB 2020. aasta raamatupidamise aastaaruandes tehtud
järeldusega, mille kohaselt ei olnud vajalik tingimuslikke kohustusi avalikustada.

17

Kohtuasjad T-2/19 ja T-599/18.

18

Kohtuasjad C-874/19 P ja C-934/19 P.

19

Ühtse Kriisilahendusnõukogu eelarveaasta 2020 lõplik raamatupidamise aastaaruanne,
lk 36.
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25 Oma tühistamishagi ja/või kahju hüvitamise hagi raames on mõned hagejad

esitanud ka õigusvastasust käsitlevaid väiteid (vt joonis 4). Nad väidavad, et BPE
kriisilahenduse aluseks olev õigusraamistik, näiteks ühtse kriisilahenduskorra määruse
sätted, on vastuolus ELi toimimise lepingu ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga. Kui ELi
kohtud esitatud väidetega nõustuvad, võib õigusraamistiku vaidlustatud sätet käsitada
mittekohaldatavana.

Joonis 4. Kriisilahendusele eelnev otsustusprotsess ja pooleliolevad
vaidlused
PANGANDUSLIIT
Õigusraamistik

Maksejõuetuse või tõenäoliselt
maksejõuetuks jäämise
hindamine
Hagejad

Kohtumenetlused

Kriisilahendusskeem

Kinnitav otsus

Euroopa Parlament
Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Keskpank*
Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Ühtne Kriisilahendusnõukogu
Euroopa Komisjon
Euroopa Liidu Nõukogu

Rakendusotsus

Liikmesriigi kriisilahendusasutus

Allikas: Euroopa Kontrollikoda õigusraamistiku põhjal; * käesolev audit ei hõlma EKPd.

26 Lisaks esitati tühistamishagisid EKP otsuste kohta, et pangad on maksejõuetud või

tõenäoliselt jäävad maksejõuetuks (vt 4. selgitus), komisjoni heakskiitva otsuse kohta
(vt tabel 2 ja punkt 68) ning Hispaania kriisilahendusasutuse Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) rakendusotsuse kohta (vt punkt 28).

20

4. selgitus.
EKP otsuseid maksejõuetuse või tõenäoliselt maksejõuetuks jäämise
kohta ei saa vaidlustada
EKP tingimuslikud kohustused ei kuulu käesoleva auditi ulatusse (vt punkt 04).
Siiski väärib märkimist, et Üldkohus käsitab otsuseid pankade maksejõuetuse või
tõenäoliselt maksejõuetuks jäämise kohta 20 „ettevalmistavate meetmetena
menetluses, mille tulemusena võib kriisilahendusnõukogu teha otsuse asjaomaste
krediidiasutuste kriisilahenduse kohta, ja seega ei saa nende peale esitada
tühistamishagi“. Lisaks leidis Üldkohus, et EKP-l „ei ole kriisilahendusskeemi
vastuvõtmiseks ette nähtud korra raames mingit otsustusõigust“21.
Ühes apellatsioonimenetluses 22 kinnitas Euroopa Kohus, et kuigi EKP-l on esmane
roll maksejõuetuse või tõenäoliselt maksejõuetuks jäämise hindamisel (võttes
arvesse tema teadmisi järelevalveasutusena), jagab ta seda pädevust SRBga.
Seetõttu ei ole EKP hinnang maksejõuetuse või tõenäoliselt maksejõuetuks
jäämise kohta SRB jaoks siduv. Kuna see hinnang ei ole lõplik akt, mis määrab
lõplikult kindlaks institutsiooni seisukoha ja mille eesmärk on tekitada õiguslikke
tagajärgi, mis võivad mõjutada finantsüksuse huve, ei ole EKP hinnang
maksejõuetuse või tõenäoliselt maksejõuetuks jäämise kohta akt, mida saab ELTL
artikli 263 alusel ELi kohtutes vaidlustada.
Lisaks ei nõua maksejõuetuse või tõenäoliselt maksejõuetuks jäämise hindamine
formaalselt otsust selle kohta, kas finantsüksuse tegevusluba tuleb tühistada.
Hagid kriisilahendusskeemi rakendusotsuse vastu

27 Ühtse kriisilahenduskorra määruses on sätestatud, et pärast kriisilahendusotsust

(teatavatel tingimustel) peab SRB kompenseerima liikmesriigi kriisilahendusasutusele
kahjuhüvitise, mida liikmesriigi kohus on kohustanud teda tasuma 23. Seepärast on
tähtis, et SRB oleks teadlik osalevates liikmesriikides menetluses olevatest
kriisilahendusasutuste vastu esitatud kahju hüvitamise hagidest.

20

Määruse (EL) nr 806/2014 artikli 18 lõige 1.

21

Üldkohtu 6. mai 2019. aasta määrus kohtuasjas C-281/18, punktid 34 ja 36.

22

6. mai 2021. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-551/19 P ja C-552/19 P, ABLV Bank vs. EKP
ning Bernis jt vs. EKP.

23

Ühtse kriisilahenduskorra määruse artikli 87 lõige 4.
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28 SRB vastuvõetud ja komisjoni kinnitatud kriisilahendusskeemi tuleb rakendada

liikmesriikide tasandil. Seetõttu avaldas FROB juunis 2017 rakendusotsuse, kui
komisjon oli BPE kriisilahendusskeemi kinnitanud 24. FROBi otsuse peale esitati mitu
vaiet ja vastutuse tuvastamise nõuet ning algatati mitu kohtumenetlust.
Rakendusotsus põhineb riigisisesel õigusel ja allub seetõttu riigisisesele kohtulikule
kontrollile. FROB peab SRB-le igal kuul esitama aruande kriisilahendusskeemi
rakendamise ja sellega seotud vaiete ja nõuete kohta 25.

29 FROBi kõige uuema olemasoleva aruande andmeil (2021. aasta septembri

seisuga) oli FROB saanud eespool nimetatud rakendusotsuse kohta 118 vaiet ja jättis
need kõik rahuldamata või tunnistas vastuvõetamatuks. Lisaks sai FROB 1070 taotlust
haldusmenetluse alustamise kohta seoses riigi lepinguvälise vastutusega Hispaania
riigisisese õiguse alusel. Peale selle andsid hagejad FROBi vastu kohtusse 263 asja.
Samas on Hispaania kõrgeim kohus (Audiencia Nacional) viimasena nimetatud
kohtumenetlused peatanud, kuni Üldkohus võtab vastu otsuse kriisilahendusotsuse
õiguspärasuse ja sellega seotud aspektide, näiteks asjakohaste haldustoimikute
konfidentsiaalsuse kohta. Kuus peatamisotsust on edasi kaevatud Hispaania
kõrgeimasse kohtusse, kes tunnistas vastuvõetamatuks viis kaebust, samas kui üks
apellant võttis oma kaebuse lõpuks tagasi.

30 Märgime, et riigisisesed menetlused sõltuvad suurel määral kriisilahendusskeemi

kehtivusest ja komisjoni heakskiitvast otsusest. Leidsime, et FROB andis SRB-le
korrapäraselt teavet riigisiseste menetluste kohta. Juhul kui liikmesriigi kohtutes
pooleli oleva 263 kohtumenetluse apellantidel õnnestub FROBilt kahjutasu saada, võib
SRB olla sunnitud vastavad summad täielikult või osalist tagasi maksma26. Sellega
seoses leidis FROB oma esitiskirjas, et keeruline on mõistlikult ennustada nende
kohtuvaidluste tulemusi, kuna tegu on keeruka, spetsiifilise ja kohtupraktikata
õigussüsteemiga, mis loodi uue kriisilahenduskorra õigusliku raamistikuga. Seetõttu
avalikustas SRB selle kohtuvaidlusega seotud tingimuslike kohustuste laadi, kuid leiab,
et tal ei ole võimalik kvantifitseerida finantsmõju. Nõustume SRB lähenemisviisiga.

24

FROBi halduskomitee 7. juuni 2017. aasta otsus Banco Popular Español S.A. kohta.

25

Ühtse kriisilahenduskorra määruse artikli 28 lõike 1 punkti b alapunkt iii.

26

Ühtse kriisilahenduskorra määruse artikli 87 lõige 4.
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Kriisilahendusest loobumise otsuse kohta esitatud hagid

31 Lisaks esimesele kriisilahendusotsusele teatas SRB veebruaris 2018, et ta ei võta

panga ABLV Bank AS ja tema tütarettevõtja ABLV Bank Luxembourg suhtes
kriisilahendusmeetmeid, sest kriisilahendus ei teeniks avalikku huvi (vt joonis 3). SRB
lähtus oma otsuses EKP hinnangust, mille kohaselt on pangad maksejõuetud või
tõenäoliselt jäävad maksejõuetuks, sest nende likviidsus on märkimisväärselt
vähenenud 27.

32 Mais 2018 teatati SRB-le kahest Üldkohtu kohtuasjast, milles vaidlustati SRB otsus

mitte võtta kriisilahendusmeetmeid. Neist kohtuasjadest ühe menetlus on endiselt
pooleli ja SRB hindas, et majandusressursside väljavool on vähetõenäoline 28, ning
seetõttu ei avalikustanud ta tingimuslikku kohustust. Teise hagi, mille esitasid ABLV
Bank ASi aktsionärid, jättis Üldkohus 2020. aastal vastuvõetamatuse tõttu menetlusse
võtmata põhjendusel, et vaidlustatud SRB otsused ei puuduta otseselt hagejaid ELTL
artikli 263 neljanda lõigu tähenduses 29. Kuid Üldkohtu määrus oli käesoleva auditi
toimumise ajal edasi kaevatud ja kirjalik menetlus lõpetatud 30.

33 Augustis 2019 kuulutas EKP AS PNB Banka maksejõuetuks või tõenäoliselt

maksejõuetuks jäävaks. SRB nõustus EKP hinnanguga ja jõudis järeldusele, et panga
maksejõuetust ei saa vältida järelevalve- või erasektori meetmetega. Sellele vaatamata
järeldas SRB ka seda, et kriisilahendus ei olnud avaliku huvi seisukohast vajalik. SRB
järeldas eelkõige seda, et AS PNB Banka ei täitnud kriitilisi funktsioone ja tema
maksejõuetusel ei olnud eeldatavasti märkimisväärset negatiivset mõju Läti või teiste
liikmesriikide finantsstabiilsusele. SRB edastas otsuse Läti finants- ja kapitaliturgude
komisjonile rakendamiseks vastavalt riigisisesele õigusele 31.

27

EKP hindamised ABLV Bank ASi and ABLV Luxembourgi maksejõuetuse või tõenäoliselt
maksejõuetuks jäämise kohta, mis võeti vastu 23. veebruaril 2018.

28

Ühtse Kriisilahendusnõukogu eelarveaasta 2020 lõplik raamatupidamise aastaaruanne,
lk 37.

29

14. mai 2020. aasta määrus kohtuasjas T-282/18, punkt 46.

30

Kohtuasi C-364/20 P.

31

SRB 2019. aasta aastaaruanne, punkt 3.1.

23

34 SRB otsuse (mitte võtta vastu PNB Banka kriisilahenduse skeemi) vaidlustasid

pank ja mõned selle aktsionärid liidetud kohtuasjas. Üldkohus peatas juhtumi
menetlemise, kuni Euroopa Kohus tegi otsuse kohtuasjas ABLV ja aktsionärid vs. EKP
esitatud apellatsioonkaebuse kohta 32. SRB hindas, et sellest pooleliolevast kohtuasjast
põhjustatud majandusressursside väljavool on vähetõenäoline 33, ning seetõttu ei
avalikustanud ta tingimuslikku kohustust.

35 Leiame, et ülalkirjeldatud juhtudel ei olnud vaja võtta tingimuslikke kohustusi,

välja arvatud kohtukulude jaoks, sest hagejad soovisid ainult seda, et Üldkohus
tühistaks SRB otsuse.

Võlausaldajate võrdse kohtlemise põhimõttega seotud tingimuslikud
kohustused

36 Peamiste omandiõiguste tagamiseks

nähakse ühtse kriisilahenduskorra
määrusega ette, et ühegi võlausaldaja olukord ei tohi kriisilahendusmenetluse puhul
kujuneda halvemaks kui tavalise maksejõuetusmenetluse puhul. Võlausaldajate võrdse
kohtlemise põhimõtte 35 kohaselt peavad võlausaldajad, keda oleks tavalise
maksejõuetusmenetluse puhul paremini koheldud, saama ühtsest kriisilahendusfondist
hüvitist 36. Et hinnata võlausaldajate ja aktsionäride kohtlemist, tuleb läbi viia
kohtlemise erinevuste hindamine (vt 5. selgitus).
34

32

Liidetud kohtuasjad C-551/19 P ja C-552/19 P.

33

Ühtse Kriisilahendusnõukogu eelarveaasta 2020 lõplik raamatupidamise aastaaruanne,
lk 37.

34

Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 17 lõige 1.

35

Ühtse kriisilahenduskorra määruse artikli 15 lõike 1 punkt g.

36

Ühtse kriisilahenduskorra määruse artikli 20 lõige 16 ja artikli 76 lõike 1 punkt e.
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5. selgitus.
Kohtlemise erinevuse hindamine
Pärast kriisilahendust hindab sõltumatu hindaja, kas aktsionäridel ja
võlausaldajatel, keda kriisilahendusmeetmed mõjutasid, on õigus hüvitisele.
Hindamisprotsessis lähtutakse stsenaariumist, et kriisilahenduse alguskuupäeval
oleks kriisilahenduse asemel asjaomase panga suhtes algatatud tavaline
maksejõuetusmenetlus. Seejärel hinnatakse, kuidas selline stsenaarium oleks
võlausaldajaid ja aktsionäre võrreldes kriisilahendusmenetlusega mõjutanud.
Allikas: Euroopa Kontrollikoja analüüs ühtse kriisilahenduskorra määruse kohta.

37 SRB teatas juunis 2018, et sõltumatu hindaja (Deloitte) on esitanud aruande

kohtlemise erinevuse hindamise kohta BPE kriisilahendusmenetluses. Lähtudes
hindamise tulemusest ja esialgsest järeldusest, et ühtki võlausaldajat ei oleks riigisisese
maksejõuetusmenetluse puhul paremini koheldud, avaldas SRB 6. augustil 2018 teatise
oma esialgse otsuse kohta mitte maksta hüvitist BPE kriisilahendusest mõjutatud
aktsionäridele ja võlausaldajatele 37. SRB hinnangul on neid ligikaudu 300 000 38.

38 Seejärel käivitas SRB mõjutatud võlausaldajate ja aktsionäride ärakuulamisõiguse

menetluse 39 (vt joonis 5). See võimaldas registreeritud pooltel esitada kirjalikke
märkusi esialgse otsuse kohta mitte maksta neile hüvitist. Selle protsessi käigus, mis
toimus 2018. aasta novembris, esitasid õigustatud võlausaldajad ja aktsionärid SRB-le
2856 märkust. 2020. aasta märtsis avaldas SRB oma lõpliku otsuse 40, milles märgiti, et
kuna maksejõuetus oleks olnud kriisilahendusest kulukam, ei määratud BPE
aktsionäridele ega võlausaldajatele hüvitist 41.

37

SRB 2. augusti 2018. aasta teatis oma esialgse otsuse kohta, milles käsitletakse seda, kas
aktsionäridele ja võlausaldajatele tuleb maksta hüvitist seoses Banco Popular Español S.A.
kriisilahendusmeetmetega, ning ärakuulamisõiguse menetluse käivitamist
(SRB/EES/2018/132).

38

SRB 2018. aasta aastaaruanne, 16. joonealune märkus, lk 32.

39

Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 41 lõike 2 punkti a põhjal.

40

SRB 17. märtsi 2020. aasta otsus, milles käsitletakse seda, kas aktsionäridele ja
võlausaldajatele tuleb maksta hüvitist seoses Banco Popular Español S.A.
kriisilahendusmeetmetega.

41

SRB 2019. aasta aastaaruanne, lk 32.
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Joonis 5. Banco Popular Español S.A. võlausaldajate võrdse kohtlemise
põhimõtte kohaldamise protsessi ajakava
2. JUULI

2019

Õigus olla ära
kuulatud:
SRB teavitab
hetkeseisust

17. MÄRTS

2020
6.–26. NOVEMBER

Otsus
mitte hüvitada

Õigus olla ära
kuulatud:
kirjalike seisukohtade
esitamine

JUUNI

2018

7. JUUNI

2017

Kriisilahendusotsus

2020

Hagid otsuse
vaidlustamiseks

6. AUGUST KUNI
14. SEPTEMBER

13. JUUNI

2018

2018

SRB sai kolmanda
hindamise

Õigus olla ära
kuulatud:
huvide
registreerimine

SEPTEMBER

2021

Üks hagi jäeti
rahuldamata

2. AUGUST

2018

Protsess on ELi
kohtutes pooleli

SRB esialgne otsus
hüvitise kohta

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

39 Mitu aktsionäri ja võlausaldajat otsustasid taotleda SRB lõpliku otsuse tühistamist

Üldkohtus. 2020. aasta juuniks olid nad esitanud seitse hagi. Lisaks otsuse
tühistamisele nõuab üks hageja ka kahju hüvitamist. Kui Üldkohus peaks tühistama SRB
otsuse BPE aktsionäridele ja võlausaldajatele hüvitise mittemaksmise kohta, ei
põhjustaks see automaatselt majandusressursside väljavoolu, kuna selleks oleks vaja
uut SRB otsust. Üldkohus tunnistas neist seitsmest hagist ühe vastuvõetamatuks42.
Selle otsuse peale esitatud apellatsioonkaebuse jättis Euroopa Kohus oma 2021. aasta
septembri otsusega rahuldamata 43. Üldkohus liitis neist seitsmest hagist kolm üheks
kohtuasjaks44. SRB ei avalikustanud oma 2020. aasta raamatupidamise aastaaruandes
42

Hagi kohtuasjas T-257/20.

43

Euroopa Kohtu 30. septembri 2021. aasta kohtumäärus kohtuasjas C-27/21 P.

44

Kohtuasjad T302/20, T-303/20 ja T-307/20.
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tingimuslikke kohustusi, mis oleksid tulenenud võlausaldajate võrdse kohtlemise
põhimõtte rakendamisest, kuna pidas neil juhtudel negatiivset tulemust
ebatõenäoliseks. Me ei leidnud SRB hinnangule vastu käivaid tõendeid.

Hagi Euroopa Andmekaitseinspektori otsuse vastu

40 SRB esitas Üldkohtule hagi

tühistada Euroopa Andmekaitseinspektori 24. juuni
2020. aasta otsus, milles leiti, et SRB on rikkunud määruse (EL) 2018/1725 artiklit 15 46.
SRB leiab, et kõnealuse taotluse negatiivne tulemus on ebatõenäoline ja ei ole seega
avalikustanud ühtegi tingimuslikku kohustust. Me ei leidnud ühtegi tõendit, mis oleks
selle hinnanguga vastuolus.
45

Tingimuslikud kohustused, mis tulenevad pankade osamaksetest
ühtsesse kriisilahendusfondi

41 Euroala pangad on õiguslikult kohustatud osalema ühtse kriisilahendusfondi

rahastamises (vt 6. selgitus).

6. selgitus.
Ühtne kriisilahendusfond (SRF)
Ühtse kriisilahendusfondi rahastamise sihttase on vähemalt 1% pangandusliidu
tagatud hoiuste kogusummast 2023. aasta lõpuks. Võttes arvesse tagatud hoiuste
praegust iga-aastast kasvu, moodustaks see umbes 75 miljardit eurot. 2021. aastal
koguti 3018 pangalt iga-aastaseid osamakseid kogusummas 10,4 miljardit eurot.
2021. aasta juuli seisuga oli kogutud ligikaudu 52 miljardit eurot.

45

Kohtuasi T-557/20.

46

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis
käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites
ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus
(EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).
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SRFi rahastamise sihttase
SRFi rahastamise
tegelik tase

Teatatud
osamaksed

(summad miljardites eurodes)

aasta

60

56

52,0

50

45

40

75

70

42,0
33,0
24,9
17,4
10,8

6,4

2015

2016

7,5

6,6

2017

2018

10,4

9,2

7,8

2019

2020

2021

Märkus: 2015. aastal kõik pangad osamakseid ei teinud. Erinevust korrigeeritakse igal aastal kuni
2023. aastani.
Allikas: SRB, ESM.

27. jaanuaril ja 8. veebruaril 2021 allkirjastasid Euroopa
finantsstabiilsusmehhanismis osalevad liikmesriigid ESMi asutamislepingu
muutmise lepingu. Muudatused hõlmavad ühtse kriisilahendusfondi
kaitsemeedet, millega luuakse juhatajate nõukogu otsuse projekti kohaselt
krediidiliin, mis vastab ühtse kriisilahendusfondi suurusele (kuni 68 miljardi euro
suuruse nominaalse ülemmäärani) 47. Reformitud leping jõustub siis, kui selle on
ratifitseerinud kõigi 19 ESMi liikme parlamendid 48.
Ühtsesse kriisilahendusfondi tehtavate ennetavalt kogutavate osamaksete kogumise
protsess

42 Alates 2016. aastast vastutab ühtse kriisilahendusfondi osamaksete arvutamise

eest SRB 49, tehes tihedat koostööd liikmesriikide kriisilahendusasutustega. Väikeste ja
mitteriskantsete pankade osamaksete arvutamiseks kasutatakse ühtset määra ning
suuremate ja riskantsete pankade osamaksed määratakse kindlaks vastavalt nende
riskiprofiilile 50 (vt joonis 6).

47

Euroopa stabiilsusmehhanism.

48

Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu muutmise leping.

49

Nõukogu rakendusmääruse (EL) 2015/81 artikkel 4.

50

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/63 artikli 4 lõige 1.
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Joonis 6. Ennetavalt kogutavate maksete arvutamismeetod
VÄIKSE RISKIGA
VÄIKESED
KREDIIDIASUTUSED
JA INVESTEERIMISÜHINGUD
(„ASUTUSED“)

IGA-AASTANE
SIHTTASE

Sihttase jaotatakse
krediidiasutuste vahel ära

ÜHEKORDSED
MAKSED

SUURE RISKIGA

ASUTUSE
SUURUS/ARVUTUSBAAS

SUURED
KREDIIDIASUTUSED
JA INVESTEERIMISÜHINGUD
(„ASUTUSED“)

ASUTUSE RISK

KÕIGI SRFi ALLA KUULUVATE ASUTUSTE
SUURUS/ARVUTUSBAAS JA
RISK KOKKU

ASUTUSE SUURUSE/ARVUTUSBAASI ARVUTAMINE:

Kohustused

Omavahendid

Tagatud
hoiused

Tuletisinstrumentide
kohandus

Grupisisesed
kohustused

Asutusepõhised
vähendused

RISKIFAKTORIGA
KOHANDAMINE

Allikas: SRB.

43 Arvutamiseks vajaliku teabe esitavad SRB-le liikmesriikide kriisilahendusasutused,

kes koguvad seda omakorda pankadelt. Peale seda edastab SRB oma otsuse iga riigi
kriisilahendusasutusele. SRB edastatavale otsusele ja selle põhjendustele lisatakse
standardvorm teabega iga SRB järelevalve alla kuuluva panga kohta(sealhulgas
ennetavalt kogutavate osamaksete summa), arvutuse üksikasjad ja panga
sisendandmed (nn ühtlustatud lisa). SRB arvutuse põhjal koguvad liikmesriikide
kriisilahendusasutused osamakseid ja kannavad summad üle SRB hallatavasse ühtsesse
kriisilahendusfondi 51 (vt joonis 7). Selle arvutus- ja teavitamisprotsessi käigus tuleb
täita mitmeid menetluslikke vorminõudeid.

51

Nõukogu kokkulepe osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi kandmise ja ühiskasutusse
võtmise kohta, 14. mai 2014.
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Joonis 7. Ennetavalt kogutavate osamaksete kogumise protsess koos
õiguskaitsevahenditega
Pank

Osamakse
tasumine

SAADAB
vajalikud
andmed

TEAVITAB
panka (arve)

Vaie või
kohtumenetlus
liikmesriigi
kohtus*

Liikmesriigi
kriisilahendusasutus

TEAVITAB
osamakse
suurusest
Osamakse
ülekandmine

SAADAB
kogutud
andmed

TEEB OTSUSE
ennetavalt
kogutavate
osamaksete kohta

Kohtumenetlus
Euroopa Liidu
Kohtus*

ARVUTAB ennetavalt
kogutavate osamaksete
suuruse

SRB
Allikas: Euroopa Kontrollikoda õigusliku aluse põhjal.

Ühtsesse kriisilahendusfondi tehtud ennetavalt kogutavate osamaksetega seotud
kohtuvaidlused

44 Et ühtsesse kriisilahendusfondi tehtavad ennetavalt kogutavad osamaksed

arvutab ja määrab SRB, on hagejad esitanud ELi kohtutele hagisid SRB otsuste vastu,
mis puudutavad 2016–2020. aasta ennetavalt kogutavaid osamakseid. SRB 2020. aasta
raamatupidamise aastaaruande allkirjastamise ajal (16. juuni 2021) oli pooleli
44 menetlust (2019. aasta raamatupidamise aastaaruande allkirjastamise ajal
22 menetlust). Neist 38 oli pooleli Üldkohtus ning kuus olid Üldkohtu otsuste peale
esitatud apellatsioonkaebused, mis olid pooleli Euroopa Kohtus 52. Samal ajal ei olnud
aga vaidlustatud ühtegi SRB tehtud 2021. aasta ennetavalt kogutavate osamaksete

52

Sealhulgas liidetud kohtuasjad C-584/20 P ja C-621/20 P.
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otsust. Hiljem esitati 2021. aasta ennetavalt kogutavate osamakse kohta 22 hagi 53 (vt
joonis 8) Seega tuleb neid kohtuasju arvesse võtta SRB 2021. aasta raamatupidamise
aastaaruandes.

Joonis 8. Pooleliolevad ennetavalt kogutavate osamaksete seotud
kohtuasjad ELi kohtutes aastate kaupa (seisuga september 2021)
Ennetavalt kogutavate osamaksete otsus

2016

ELi kohtutes pooleli
olevad kohtuasjad

1

neist
apellatsioonimenetlused

1

Uus otsus
2016. aasta
kohta

3

2017

4

4

2018

6

2019

11

2020

2021

19

22

1

Allikas: SRB.

45 Lisaks eespool kirjeldatud juhtumitele on mitu panka kolmes liikmesriigis

algatanud haldus- või kohtumenetluse nende ennetavalt kogutavate osamakseid
puuduvate otsuste vastu54. 2021. aasta 31. mai seisuga oli liikmesriikide kohtutes
pooleli 682 edasi kaevatud kohtuasja. Ennetavalt kogutavaid osamakseid käsitlevate
otsustega seotud kohtuasjade arv oli 2020. aastal (30 juhtumit) ja 2021. aastal
(28 juhtumit) oluliselt väiksem kui eelmiste osamaksete tsüklitega seotud kohtuasjade
arv. Meile teadaolevalt on seejuures enamasti tegu ELi kohtutes pooleli olevate
ennetavalt kogutavate osamaksetega seotud kohtuasjadega. See langustrend võib
osaliselt kajastada hiljutist (2019. aasta detsembri) kohtuotsust, milles Euroopa Kohus
otsustas, ühtsesse kriisilahendusfondi tehtavate ennetavalt kogutavaid osamakseid
puudutavate SRB otsuste õiguspärasust saab kontrollida ainult Euroopa Liidu Kohus 55.
Seega on ebatõenäoline, et tulevikus SRB ennetavalt kogutavate osamaksete
arvutamist või muid sellega seotud küsimusi vaidlustavad liikmesriikides menetletavad
kohtuasjad põhjustaksid SRB majandusressursside väljavoolu.

53

29. juunil 2021 esitatud kohtuasi T-347/21 oli esimene, mis algatati SRB 2021. aasta
ennetavalt kogutavate osamaksete otsuse vastu.

54

Austria, Itaalia ja Saksamaa.

55

Kohtu 3. detsembri 2019. aasta otsus kohtuasjas C-414/18.
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Tingimuslikud kohustused, mis tulenevad ennetavalt kogutavate osamaksetega
seotud kohtuasjadest ELi tasandil

46 SRB avalikustas oma 2020. aasta lõplikus raamatupidamise aastaaruandes

tingimuslikke kohustusi summas 5,561 miljardit eurot (2019. aastal 186 miljonit eurot),
mis on seotud Üldkohtus pooleli oleva 41 kohtuasjaga (2019. aastal 9 kohtuasja) 56 (vt
joonis 9), kuna neil juhtudel hindas SRB majandusressursside väljavoolu riski
võimalikuks. Neil 41 juhul taotlesid hagejad SRB 2016., 2017., 2018., 2019. või 2020.
aasta osamaksetega seotud ennetavalt kogutavate osamaksete otsuste tühistamist.
Kuna Üldkohus peatas enamiku kohtuasjadest kuni lõpliku otsuse tegemiseni kõigis
kolmes kohtuasjas, mis olid seotud 2017. aasta osamaksete tsükliga, käsitletakse neid
kohtuasju esimesena.

Joonis 9. Ennetavalt kogutavatest osamaksetest tingitud tingimuslike
kohustuste kajastamine SRB raamatupidamises – muutused aastate
kaupa
(miljonites eurodes)

Liikmesriikide
kohtutes

437,1

ELi kohtutes

KOKKU

800,8

1208,7

41,1

181,1

40,1

50,5

185,8
5561,1

90,6
437,1

841,9

1389,8

2015

2016

2017

2018

Allikas: SRB raamatupidamise aastaaruanne.

56

1861,0

SRB 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne, lk 35–36.

2046,8

5561,1

2019

2020
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2017. aasta ennetavalt kogutavate osamaksete otsuseid puudutavad kohtuasjad

47 Septembris 2020

tühistas Üldkohus SRB 2017. aasta ennetavalt kogutavate
osamaksete otsuse kolme panga kohta oluliste menetlusnõuete rikkumise tõttu, mis
seisnesid kinnitamise puudumises ja ebapiisavas põhjendamises. Üldkohus leidis, et
SRB põhjendus ei võimalda hagejatel kontrollida, kas nende osamakse on õigesti
arvutatud, ega otsustada, kas nad peaksid selle summa kohtus vaidlustama. Üldkohus
märkis, et kuna hagejate osamaksete arvutamine sõltub veel (ligikaudu) 3500 panga
andmetest, on see arvutus oma olemuselt läbipaistmatu. Ühel juhul leidis Üldkohus 58,
et otsus selle kohta, et SRB rikkus oma põhjendamiskohustust ennetavalt kogutavate
osamaksete riski korrigeerimise põhjendamisel, tuleneb delegeeritud määruses
2015/63 sätestatud metoodikast, mida Üldkohus pidas osaliselt õigusvastaseks.
57

48 2020. aasta novembris kaebasid SRB ja komisjon edasi Üldkohtu otsuse

kohtuasjas T-411/17 (Landesbank Baden-Württemberg). 15. juuli 2021 tühistas
Euroopa Kohtu suurkoda esimese astme kohtuotsuse. Sellegipoolest tühistas Euroopa
Kohus SRB ennetavalt kogutavate osamaksete otsuse ebapiisava põhjenduse tõttu ja
kinnitas delegeeritud määruse 2015/63 vaidlustatud sätete kehtivust (vt 7. selgitus) 59.
SRB kaebas edasi ka ülejäänud kaks 23. septembri 2020. aasta Üldkohtu otsust. Need
kohtuasjad on veel pooleli 60.

49 Euroopa Kohtu otsus kinnitab erinevate asjaomaste finantseerimisasutuste

andmete vastastikust sõltuvust, mida kasutatakse nende ennetavalt kogutavate
osamaksete arvutamisel. Samuti leitakse otsuses, et SRB on oma 2017. aasta
ennetavalt kogutavate osamaksete otsuse nõuetekohaselt kinnitanud. Samuti selgitab
Euroopa Kohus, millist konkreetset teavet võib SRB pankadele esitada, ilma et ta
avaldaks seejuures teiste pankade ärisaladusi. Seeläbi möönab Euroopa Kohus, et see
teave ei võimalda pankadel täielikult kontrollida neile määratud nn riskikordaja
õigsust, mida kasutatakse nende ühtsesse kriisilahendusfondi makstava ennetavalt
kogutava osamakse arvutamiseks (vt joonis 6).
57

23. septembri 2020. aasta otsused kohtuasjades T-411/17, Landesbank BadenWürttemberg vs. SRB, T-414/17, Hypo Vorarlberg Bank vs. SRB ja T-420/17, Portigon AG vs.
SRB.

58

T-411/17, Landesbank Baden-Württemberg vs. SRB.

59

15. juuli 2021. aasta otsus kohtuasjades C-584/20 P ja C-621/20 P: komisjon vs. Landesbank
Baden-Württemberg ning SRB vs. Landesbank Baden-Württemberg.

60

Kohtuasjad C-663/20 P (SRB vs Hypo Vorarlberg Bank) ja C-664/20 P (SRB vs. Portigon ja
komisjon).
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7. selgitus.
Euroopa Kohtu 15. juuli 2021. aasta otsuste üldine mõju SRB
2017. aasta ennetavalt kogutavaid osamakseid käsitlevale otsusele
Euroopa Kohus tühistas menetluslikel põhjustel SRB 2017. aasta ennetavalt
kogutavaid osamakseid käsitleva otsuse ühe panga kohta 61. Euroopa Kohus
möönis aga, et ärisaladuste hoidmise vajadus piirab seda, mil määral peab SRB
oma otsust pangale põhjendama. Eelkõige selgitas Euroopa Kohus järgmisi
küsimusi:
1)

SRB 2017. aasta ennetavalt kogutavaid osamakseid käsitlevad otsused ja
nende lisa on nõuetekohaselt kinnitatud, kuna SRB esimees oli otsuse teksti
ja otsusele lisatud marsruudilehe käsitsi allkirjastanud. Üldkohus eksis, kui ta
ei andnud SRB-le võimalust vastata ja esitada tõendeid oma otsuse
kinnitamise kohta;

2)

panga poolt ühtsesse kriisilahendusfondi tehtava ennetavalt kogutava
osamakse riskiga korrigeerimine põhineb selle panga asjaomastest
riskiteguritest tuleneva riski võrdlusel teiste asjaomaste pankade omaga;

3)

delegeeritud määruse 2015/63 artiklid 4–7 ja 9 ning I lisa kehtivad niivõrd,
kuivõrd need ei takista SRB-l avaldada kollektiivselt ja anonüümselt piisavalt
teavet, mis võimaldab krediidiasutusel või investeerimisühingul mõista,
kuidas tema individuaalset olukorda on arvesse võetud tema poolt ühtsesse
kriisilahendusfondi tehtava ennetavalt kogutava osamakse arvutamisel
võrreldes teiste pankade olukorraga ja kas vaidlustada see otsus liidu
kohtutes;

4)

SRB 2017. aasta ennetavalt kogutavate osamaksete otsus ei olnud piisavalt
põhjendatud, kuid tema põhjendamiskohustust tuleb tasakaalustada
kohustusega kaitsta teiste pankade konfidentsiaalseid andmeid. Sellega
seoses võib SRB avaldada pankadele iga rühma piirväärtused ja nendega
seotud näitajad, et asjaomane pank saaks aru, et talle omistatud riskiprofiil
on asjakohane.

50 Kuna Euroopa Kohtu otsus 2017. aasta osamaksete tsükliga seotud

apellatsioonimenetluses tehti pärast 2020. aasta lõpliku raamatupidamise
aastaaruande allkirjastamist, tegi SRB õigesti, tuginedes tingimuslike kohustuste
avalikustamisel Üldkohtu varasemale otsusele (vt punkt 47). SRB hindas oma
majandusressursside väljavoolu riski võimalikuks ja järgis ettevaatlikku lähenemisviisi,
avaldades tingimusliku kohustusena kogu vaidlustatud ennetavalt kogutavate

61

T-411/17, Landesbank Baden-Württemberg vs. SRB.
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osamaksete summa. Kuna SRB-l on juriidiline kohustus ennetavalt kogutavaid
osamakseid koguda, eeldame, et juhul, kui kohus kohustab tulevikus SRBd ennetavalt
kogutavaid osamakseid ümber arvutama, võib SRB-l olla vaja tagasi maksta või sisse
nõuda mis tahes võimalik erinevus algselt kogutud summade ja uue ennetavalt
kogutava osamakse otsuse summa vahel. Seetõttu on ennetavalt kogutavate
osamaksete kogusumma tagasimaksmine ebatõenäoline.
Kohtuasjad, mis puudutavad SRB 2016. aasta ennetavalt kogutavaid osamakseid

51 Septembris 2019 esitas NRW Bank apellatsioonkaebuse

Üldkohtu juuni
2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-466/16. Selles varasemas kohtuotsuses jättis
Üldkohus panga väited vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata, kuna need olid
esitatud hilinenult ja ei olnud asjakohased. Oktoobris 2021 tühistas Euroopa Kohus
Üldkohtu otsuse ja suunas kohtuasja tagasi Üldkohtule sisulise otsuse tegemiseks.
Euroopa Kohus leidis, et ühtsesse kriisilahendusfondi tehtava ennetavalt kogutava
osamakse arvutamise ühe elemendi (näiteks krediidiasutuste ja investeerimisühingute
kaitseskeemi 63 näitaja) muutmine toob kaasa selle, et hagi esitamiseks tähtaeg hakkab
uuest kulgema. See võimaldab hagejal vaidlustada mitte ainult osamakse arvutamise
muudetud elementi, vaid ka selle arvutuse teisi osi.
62

52 Üldkohtu algse 2019. aasta otsuse alusel hindas SRB, et tühistamine on

vähetõenäoline, ega avalikustanud seetõttu tingimuslikku kohustust. SRB on
seisukohal, et delegeeritud määrus 2015/63 ei võimalda tal jätta selliseid tegevusi
ennetavalt kogutavate osamakse arvutamisest välja. Käesoleva auditiga seoses
märgime, et SRB tellitud õigusliku analüüsi kohaselt ei saa välistada, et tühistamise oht
on selle juhtumi puhul suurem kui ebatõenäoline, kuid SRB pidas sisulist tühistamist
siiski ebatõenäoliseks. Leiame, et tühistamine menetluslikel põhjustel ei too
tõenäoliselt kaasa SRB majandusressursside väljavoolu, kuna SRB võib teha uue
ennetavalt kogutavate osamaksete otsuse samas summas, järgides seejuures
läbivaadatud menetluslikku lähenemisviisi.

62

Kohtuasi C-662/19 P.

63

Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeem on kord, mis vastab määruse (EL)
nr 575/2013 artikli 113 lõikes 7 sätestatud nõuetele.
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Kohtuasjad, mis on seotud SRB 2016. aasta muudetud ennetavalt kogutavate
osamaksete otsustega

53 28. novembril 2018 tühistas Üldkohus menetluslikel põhjustel SRB 2016. aasta

ennetavalt kogutavaid osamakseid käsitlevad otsused kolme panga kohta 64. Kuna aga
arvutus jäi jõusse, tegi SRB vaidlusaluste 2016. aasta ennetavalt kogutavate
osamaksete kohta uue otsuse, mis põhines läbivaadatud menetluslikul lähenemisviisil.
2020. aasta mais, juunis ja augustis esitasid kolm panka Üldkohtule hagid tühistada
SRB uus otsus 2016. aasta ennetavalt kogutavate osamaksete kohta. Üldkohus on kahe
juhtumi menetluse peatanud kuni Üldkohtu otsuste tegemiseni mitmes teises
asjakohases kohtuasjas, mis puudutavad 2017. aasta ennetavalt kogutavaid
osamakseid 65. SRB hindas oma majandusressursside väljavoolu riski võimalikuks ja
lähtus kõnealuse kolme panga puhul järjekindlalt põhimõttest, et tingimusliku
kohustusena tuleb avalikustada 2016. aasta ennetavalt kogutavate osamaksete
kogusumma (vt punkt 50).
2018.–2020. aasta ennetavalt kogutavate osamaksete tsüklitega seotud juhtumid

54 Ühes menetletavas 2018. aasta osamaksete tsükliga seotud kohtuasjas (T-758/18

ABLV Bank vs. SRB) pidas SRB tühistamise riski ebatõenäoliseks ja ei avalikustanud
tingimuslikke kohustusi. See on kooskõlas Üldkohtu 2021. aasta jaanuari otsusega jätta
rahuldamata tühistamishagi, mille pank esitas märtsis 2021.

55 SRB pidas aga võimalikuks, et kõik muud 2018., 2019. ja 2020. aasta ennetavalt

kogutavate osamaksete tsükleid puudutavad otsused võidakse tühistatakse. Kohus
peatas suurema osa nende kohtuasjade menetlustest kuni lõplike otsuste tegemiseni
2017. aasta ennetavalt kogutavate osamaksetega seotud kohtuasjades (vt 7. selgitus).
SRB hindas, et nende juhtumitega võib kaasneda majandusressursside väljavool, võttes
arvesse Üldkohtu varasemaid otsuseid, milles leiti, et 2016. aasta (vt punkt 53) ja
2017. aasta osamaksete tsüklit (vt punkt 47) puudutavad ennetavalt kogutavate
osamaksete otsused ei olnud nõuetekohaselt kinnitatud. Teine aspekt oli seotud
otsuste põhjendustega, mida nii Üldkohus kui ka hiljem Euroopa Kohus pidas
2017. aasta osamaksete tsüklis ebapiisavaks.

64

T-365/16, Liidetud kohtuasjad T-377/16, T-645/16 ja T-809/16 ning kohtuasi T-323/16.

65

Üldkohus peatas kohtuasja T-336/20 menetluse seniks, kuni kohtuasjades T-411/17, T414/17 ja T-420/17 tehtud otsused muutuvad lõplikuks. Kohtuasja T-339/20 menetlus on
peatatud, kuni tehakse otsus kohtuasjades T-420/17, T-413/18 ja T-481/19.
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56 Auditi käigus selgitas SRB, et mõlemad eespool nimetatud riskid on hiljutistes

osamaksete tsüklites vähenenud. Näiteks märkis SRB seoses 2020. aasta osamaksete
tsükliga, et SRB esimees allkirjastas kirjaliku menetluse teel tehtud otsused
elektrooniliselt, ning viitas lisadele, mis sisaldavad ühtsesse kriisilahendusfondi
tehtavate individuaalsete ennetavalt kogutavate osamaksete arvutamist. Lisaks saadeti
asjaomastele pankadele otsuste põhjendused.

57 SRB hindab praegu, kuidas Euroopa Kohtu otsus 2017. aasta

apellatsioonimenetlustes mõjutab 2018.–2020. aasta osamaksete tsüklitega seotud
pooleliolevate kohtuasjade riski. Märgime, et nende juhtumite puhul sõltub otsuste
tühistamise ja majandusressursside väljavoolu oht suurel määral lähenemisviisist, mida
ELi kohtud ja SRB käimasolevate vaidluste lahendamiseks kasutavad.

58 Kokkuvõttes ei leidnud me ühtegi tõendit, mis oleks vastuolus SRB poolt

tingimuslike kohustuste kohta tehtud järeldustega, mis põhinesid 2021. aasta juuni
keskel toimunud kontode sulgemise ajal olemas olnud teabel. Samuti märgime, et SRB
järgis konservatiivset lähenemisviisi, avalikustades tingimuslike kohustustena
vaidlustatud ennetavalt kogutavate osamaksete kogusumma, kui ta hindas
majandusressursside väljavoolu riski võimalikuks. Kuna aga SRB-l on juriidiline
kohustus koguda igal aastal pankadelt ennetavalt kogutavaid osamakseid, ei ole
tõenäoline, et ta peaks pankadele nende osamakse täies ulatuses tagasi maksma, isegi
juhul, kui kohus teeb sisulise otsuse. Selle asemel võib SRB-l olla vaja tagasi maksta või
sisse nõuda mis tahes võimalik erinevus algse ja läbivaadatud ennetavalt kogutava
osamakse otsuse vahel. Euroopa Kohtu hiljutine otsus apellatsioonikaebustes, mis on
seotud ühe panga 2017. aasta ennetavalt kogutava osamakse otsusega (vt 7. selgitus),
mõjutab aga SRB ennetavalt kogutavate osamaksete otsuste vastu suunatud
pooleliolevatest kohtuasjadest tulenevat riskisummat.
Tingimuslikud kohustused, mis tulenevad ennetavalt kogutavate osamaksetega
seotud kohtuasjadest liikmesriikide tasandil

59 SRB ei avalikustanud oma 2020. aasta lõplikus raamatupidamise aastaaruandes

ennetavalt kogutavatest osamaksetest tulenevaid tingimuslikke kohustusi, mis
tulenevad liikmesriikide tasandil pooleli olevatest kohtumenetlustest (2019. aastal
1,861 miljardit eurot). See on kooskõlas Euroopa Kohtu eelotsusega, mis puudutas
ennetavalt kogutavate osamaksete otsuste vaidlustamist liikmesriikide kohtutes (vt
punkt 45).
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60 Erinevalt 2019. aasta raamatupidamise aastaaruandest ei avalikustanud SRB

tingimuslike kohustustena ennetavalt kogutavate osamaksete kogusummat, mis oli
liikmeriikides haldus- või kohtumenetlustes vaidlustatud. Kokku oli 2021. aasta mai
seisuga liikmesriikide kohtutes vaidlustatud ennetavalt kogutavaid osamakseid
käsitlevaid otsuseid summas 3,746 miljardit eurot (vt tabel 3). Kuigi liikmesriikide
kohtutes oli võrreldes eelmiste osamaksete tsüklitega pooleli oluliselt vähem 2020. ja
2021. aasta osamaksetsüklitega seotud kohtuasju (vt punkt 45 ja tabel 3), püsisid
vaidlustatud summad samas suurusjärgus (2020. aastal 679 miljonit eurot ja
2021. aastal 632 miljonit eurot). Enamik 2021. aastal esitatud hagidest on seotud ELi
kohtutes pooleli olevate kohtuasjadega.

Tabel 3. Ühtsesse kriisilahendusfondi tehtavad ennetavalt kogutavad
osamaksed – liikmesriikides vaidlustatud summad
Aasta, mille
kohta osamakse
käib

Kohtuasjade
arv
Mai 2021

Vaidlustatud
summad
Mai 2021
(miljonites
eurodes)

Kohtuasjade
arv
Mai 2020

Vaidlustatud
summad
Mai 2020
(miljonites
eurodes)

2021

28

632

–

–

2020

30

679

31

669

2019

136

662

136

662

2018

113

566

114

587

2017

132

578

132

578

2016

239

545

240

563

2015

4

84

4

84

Kokku

682

3746

657

3143

Allikas: Euroopa Kontrollikoda SRB andmete põhjal; summad ümardatud lähima miljonini.

61 Kuigi SRB ei avalikusta 2020. aasta raamatupidamise aastaaruandes liikmesriikide

tasandi juhtumeid ja vaidlustatud summasid, jälgib ta sarnaselt eelmisele aastale ja
kooskõlas meie soovitusega endiselt liikmesriikides pooleli olevaid kohtuasju, mis
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puudutavad SRB ennetavalt kogutavate osamaksete otsuseid 66. Erinevalt 2019. ja
2020. aastast ei küsinud SRB riikide kriisilahendusasutustelt aga kirjalikku kinnitust
nende esitatud teabe kohta ega hinnangut ennetavalt kogutavate osamaksete
vaidlustamiseks algatatud menetluste edu tõenäosuse kohta. See võimaldaks SRB-l
paremini jälgida ennetavalt kogutavate osamaksete vaidlustamist puudutavaid
kohtuasju liikmesriikide kohtutes.

Halduskulude osamaksetega seotud tingimuslikud kohustused

62 SRB kogub igal aastal halduskulude osamakseid oma tegevuskulude katmiseks (vt

joonis 2). Kõik ühtse kriisilahenduskorra määruse kohaldamisalasse kuuluvad
19 osaleva liikmesriigi pangad peavad osalema SRB halduskulude katmises. Jaanuaris
2018 jõustus SRB halduskulude osamaksete lõplik süsteem ja nii loodi alaline
halduskulude katmise süsteem67. Erinevalt ühtsesse kriisilahendusfondi tehtavatest
ennetavalt kogutavatest osamaksetest ei kogu halduskulude osamakseid liikmesriikide
kriisilahendusasutused, vaid SRB ise. Neid kogutakse pangandusgruppide kaupa,
ennetavalt kogutavaid osamakseid aga üksuste kaupa. Selle tulemusena osaleb haldusja ennetavalt kogutavate osamaksete maksmises erinev arv panku.

63 Pärast komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/517 jõustumist

võttis SRB
kasutusele üleminekukorra ja arvutas välja eelarveaasta 2021 halduskulude katmise
osamaksed, võttes aluseks 2019. aastal kogutud EKP andmed (sealhulgas kõik selle
aasta andmete hilisemad muudatused). Nende arvutuste põhjal esitas SRB pankadele
teatised osamaksete kohta. 2021. aastal kogub SRB kokku 2316 krediidiasutuselt ja
investeerimisühingult 60 miljonit eurot (vt joonis 10). Kogutud summa oli väiksem kui
2020. aastal, kuna SRB-l oli 2019. aastal eelarveülejääk summas 59,4 miljonit eurot.
2021. aasta osamaksed arvutatakse järgmises arvutustsüklis ümber (üleminekukord).
Vajaduse korral arvutatakse 2020. ja 2019. aasta osamaksed järgmises arvutustsüklis
ümber, võttes arvesse teavet muutuste kohta finantsasutuste suuruses, staatuses ja
teenustasude tulus.
68

66

Euroopa Kontrollikoda, Aruanne eelarveaastal 2019 tekkinud tingimuslike kohustuste
kohta, mis tulenevad Ühtse Kriisilahendusnõukogu, nõukogu või komisjoni tegevusest
määruses sätestatud ülesannete täitmisel, punkt 55.

67

Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/2361.

68

Komisjoni 11. veebruar 2021. aasta delegeeritud rakendusmäärus (EL) 2021/517, millega
muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/2361 Ühtse Kriisilahendusnõukogu
halduskulude katmiseks tehtavate osamaksete lõpliku süsteemi kohta (ELT L 104,
25.3.2021, lk 30–33).
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Joonis 10. SRB esitatud arved halduskulude katmise osamaksete kohta
Aastas kogutav summa

Teavitatud institutsioonide arv

2021

(miljonites eurodes)

2316

2020

60

69,1

2370

2019

88,8

2660

2018

2734

2017

91,4

2819

2016

83,0

2963

2015

3060

56,7

21,8

Aastate 2015–2018 puhul on pankade arv iga-aastane keskmine, sest nende aastate
osamaksed arvutati uuesti 2018. aastal, kui võeti kasutusele lõplik süsteem; halduskulude
osamaksete arvutamiseks on 2015. aasta hulka loetud 2014. aasta november ja detsember.

Allikas: SRB; summad ümardatud lähima miljonini.

64 Halduskulude osamaksete teateid võib edasi kaevata SRB apellatsioonikomisjonis

kuue nädala jooksul peale nende koostamise kuupäeva69. Apellatsioonikomisjoni
otsuseid saab vaidlustada Üldkohtus. 2020. ja 2021. aastal ei esitanud pangad
halduskulude osamaksete teadete vastu ühtegi apellatsioonkaebust. Seega ei
avalikustanud SRB halduskulude osamaksetest tulenevaid tingimuslikke kohustusi.

Täiendav teave

65 SRB näitas, et ta oli kehtestanud piisavad sisekontrollimehhanismid, mis annavad

ülevaate asjaomastest kohtuvaidlustest ELi ja liikmesriikide kohtutes. Kuid
liikmesriikide tasandi menetluste laadist tulenevalt sõltub SRB suurel määral
asjaomaste liikmesriikide kriisilahendusasutustega tehtavast koostööst. Tuginedes
kättesaadavale ülevaatele ja meie eelmisele soovitusele (vt II lisa), teeb SRB
69

Ühtse kriisilahenduskorra määruse artikli 85 lõige 3.
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õigustalitus kohtuvaidluste kategooriate kaupa asutusesisest riskihindamist ja esitab
selle peaarvepidajale. SRB liikmetele antakse arengutest korrapäraselt aru.

II osa. Komisjoni tingimuslikud kohustused

66 Komisjon kinnitas, et 31. detsembri 2020. aasta seisuga ei olnud tal ühtse

kriisilahenduskorra määruses sätestatud ülesannetest tulenevaid tingimuslikke
kohustusi.

67 ELi kohtupraktikas

lubatakse delegeerida ELi asutustele, nagu SRB, vaid
täitevvolitusi. Selle mõju kriisilahendusskeemidele seisneb selles, et need saavad
jõustuda ainult siis, kui komisjon need heaks kiidab. Komisjon võib vaidlustada
kriisilahendusskeemi mis tahes aspekti, mis on seotud kaalutlusõigusega. Kui komisjon
on kriisilahendusskeemile vastu avaliku huvi kriteeriumi tõttu, peab ta esitama
nõukogule vajalikud muudatusettepanekud. Sama kehtib juhul, kui ta taotleb mõnda
olulist muudatust ühtse kriisilahendusfondi kasutamisel 71.
70

68 7. juunil 2017. aastal kinnitas komisjon SRB vastuvõetud esimese

kriisilahendusskeemi 72. Skeemi kohta on 2021. aasta juuni seisuga Üldkohtus komisjoni
vastu pooleli 30 kohtumenetlust 73. Kõik 30 hagejat esitasid hagi komisjoni otsuse
tühistamise peale ning neist kaheksa esitasid ka kahju hüvitamise hagi. Need
kohtuasjad on veel pooleli. Kuna BPE kriisilahendus ei hõlmanud avaliku sektori
finantstoetust ega ühtse kriisilahendusfondi kasutamist (vt punkt 17), ei hinnanud
komisjon, kas tegu oli riigiabi või fondiabiga.

69 Nagu 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande puhul, otsustas komisjon oma

raamatupidamisliku hindamise põhjal ka 2020. aastal nendest kohtuasjadest
tulenevaid tingimuslikke kohustusi mitte avalikustada. Komisjoni hinnangul ei ole ükski
hageja piisavalt tõendanud komisjoni lepinguvälist vastutust. Täpsemalt sedastas
komisjon, et puudub üksikisikute õigusi käsitleva mistahes õigussätte piisavalt oluline
rikkumine. Seepärast leiab komisjon, et tema kinnitavast otsusest põhjustatud

70

Meroni doktriin, mis sõnastati kohtuasjades H-9/56 ja H-10/56 (Meroni & Co., Industrie
Metallurgiche vs. Ülemamet), [1957–1958] EKL 133; ja kohtuasi C-270/12 (Ühendkuningriik
vs. Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu), [ECLI:EU:C:2014:18].

71

Ühtse kriisilahenduskorra määruse artikli 18 lõige 7.

72

Banco Popular Español S. A. (BPE) kriisilahendusskeemi kinnitamine.

73

Ainult ühe puhul 30 kohtuasjast on komisjon ainus kostja.
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majandusressursside väljavoolu risk on vähetõenäoline. Lisaks teatas komisjon, et
ükski hageja ei ole saanud kahju kanda, arvestades, et kriisilahendusmenetluse
alternatiiv oleks olnud riigisisene maksejõuetusmenetlus. Kõigile aktsionäridele ja
võlausaldajatele, keda oleks maksejõuetusmenetluse puhul paremini koheldud, oleks
makstud ühtsest kriisilahendusfondist hüvitist võlausaldajate võrdse kohtlemise
põhimõttele vastava menetluse raames (vt punktid 36–39). Seetõttu märkis komisjon
oma ulatuslikule kogemusele tuginedes, et finantsrisk on nendel juhtudel komisjoni
jaoks vähetõenäoline.

70 Meie valimi analüüsi põhjal ei leidnud me komisjoni hinnangule vastukäivaid

tõendeid.

71 Lisaks BPE kriisilahendust puudutavatele kohtuasjadele esitas komisjon ka ühe

apellatsioonikaebuse kohtuasjas C-584/20 P, milles ta palus tühistada Üldkohtu
varasema otsuse ühes 2017. aasta ennetavalt kogutavate osamaksete tsükliga seotud
kohtuasjas. 15. juulil 2021 tühistas Euroopa Kohus algse Üldkohtu otsuse, kuid jättis
jõusse SRB ennetavalt kogutavate osamaksete otsuse tühistamise ebapiisava
põhjenduse tõttu (vt punkt 48). Komisjon sai selle otsuse 2020. aasta raamatupidamise
aastaaruande jaoks liiga hilja ja pidi seetõttu toetuma oma kohususte avalikustamisel
Üldkohtu varasemale otsusele kolmes 2017. aasta ennetavalt kogutavate osamakse
kohtuasjas. Kuna komisjon ei osale ennetavalt kogutavate osamaksete
otsustusprotsessis, ei avalikustanud ta tingimuslikke kohustusi. Me ei leidnud
komisjoni hinnangule vastukäivaid tõendeid.

III osa. Nõukogu tingimuslikud kohustused

72 Nõukogu kinnitas tal ei olnud 31. detsembri 2020. aasta seisuga ühtegi ühtse

kriisilahenduskorra määruses sätestatud ülesannete täitmisest tulenevat tingimuslikku
kohustust.

73 Komisjon võib SRB kavandatud kriisilahendusskeemile vastu seista. Kui vastuseis

on seotud avaliku huvi kriteeriumiga, peab komisjon esitama nõukogule mistahes
vajalikud muudatusettepanekud. Sama kehtib juhul, kui komisjon soovib teha olulist
muudatust ühtse kriisilahendusfondi kasutamises (vt punkt 67).
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74 Seni ei ole nõukogu osalenud ühegi kriisilahendusotsuse tegemisel. 2017. aasta

lõpu seisuga oli nõukogu aga ühes BPEga seotud kohtuasjas kostja. Kohtuasja nõukogu
vastu suunatud osa kuulutati 2018. aastal vastuvõetamatuks74. Seega ei tekkinud
nõukogul tingimuslikke kohustusi.

74

Üldkohtu (kaheksas koda) 14. juuni 2018. aasta määrus Cambra Abaurrea vs. parlament jt
(kohtuasi T-553/17).
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Järeldused ja soovitused
75 Märgime, et SRB ja komisjoni tehtud kriisilahendusotsuste ja kriisilahendusest

loobumise otsustega seotud kohtumenetluste tulemuse prognoosimise muudab
praeguses etapis keeruliseks asjaolu, et kriisilahenduse õigusraamistik on suhteliselt
uus ning loob keeruka, spetsiifilise ja uudse õigussüsteemi. Seejuures ei leidnud me
SRB ja komisjoni hinnangule vastukäivaid tõendeid tingimuslike kohustuste kohta, mis
tulenevad ühtse kriisilahenduskorra määruses sätestatud ülesannete täitmisest (vt
punktid 23, 34, 39 ja 69). Seega ei ole vaja nende juhtumitega seoses tingimuslikke
kohustusi avalikustada.

76 Oma 2020. aasta raamatupidamise aastaaruandes avalikustas SRB tingimuslikke

kohustusi summas 5,561 miljardit eurot seoses pooleliolevate kohtuasjadega, mis
puudutasid SRB 2016.–2020. aastal tehtud ennetavalt kogutavate osamaksete otsuseid
(vt punkt 46). Avalikustamise aluseks olid Üldkohtu 2020. aasta septembris tehtud
otsused tühistada SRB 2017. aasta otsus, mis puudutas kolme panga kohta tehtud
ennetavalt kogutavate osamaksete otsust. Kuigi Euroopa Kohtu suurkoda on otsuse
hiljem ühe juhtumi puhul tühistanud, tehti otsus pärast seda, kui SRB oli esitanud
2021. aasta juuni keskel oma lõpliku raamatupidamise aastaaruande, mistõttu seda ei
saanud arvesse võtta.

77 SRB avaldas oma 2020. aasta raamatupidamise aastaaruandes tingimusliku

kohustusena kõik ennetavalt kogutavad osamaksed, mis on kohtus vaidlustatud.
Selline käitumine oli ajendatud konservatiivsusest, mis põhines SRB kontode sulgemise
ajal kättesaadaval teabel ja ELi kohtute asjakohasel kohtupraktikal. Märgime, et SRB-l
on juriidiline kohustus koguda ennetavalt kogutavaid osamakseid ning seetõttu on
ebatõenäoline, et ta peaks hüvitama pankade osamaksed täies ulatuses. Ennetavalt
kogutavate osamaksete ümberarvutamise korral võib SRB-l olla vaja tagasi maksta või
sisse nõuda mis tahes võimalik erinevus algse ja läbivaadatud ennetavalt kogutava
osamakse otsuse vahel.

78 Erinevalt eelmiste eelarveaastate raamatupidamise aastaaruannetest ei

avalikustanud SRB tingimuslikke kohustusi, mis on seotud liikmesriikide kohtutes
pooleli olevate ennetavalt kogutavaid osamakseid puudutavate kohtuasjadega. See on
kooskõlas Euroopa Kohtu hiljutise eelotsusega (vt 11. selgitus), milles sedastatakse, et
liikmesriikide kohtud ei ole siiski pädevad vaatama läbi SRB otsuseid ühtsesse
kriisilahendusfondi tehtavate ennetavalt kogutavate osamaksete kohta. Kiidame heaks,
et kooskõlas meie varasemate soovitustega jätkab SRB liikmesriikide kohtutes
menetletavate ennetavalt kogutavaid osamakseid puudutavate kohtuasjade jälgimist.
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79 SRB-le on teatatud ELi kohtutes menetletavatest uutest kohtuasjadest seoses

tema otsusega ühtsesse kriisilahendusfondi kogutavate 2021. aasta ennetavalt
osamaksete kohta (vt punkt 44). Kuna need hagid esitati aga pärast SRB lõpliku
raamatupidamise aastaaruande allkirjastamist ja kuna need nõuavad hagide põhjalikku
hindamist, ei olnud SRB-l võimalik neid 2020. aasta raamatupidamise aastaaruande
jaoks hinnata. Neid kohtuasju tuleb arvesse võtta SRB 2021. aasta raamatupidamise
aastaaruandes.

80 Tagamaks, et raamatupidamise aastaaruanne annab õige ja õiglase ülevaate,

peab peaarvepidaja hankima kogu asjakohase teabe. SRB 2020. aasta
raamatupidamise aastaaruande koostamiseks esitas SRB õigustalitus SRB
peaarvepidajale pooleliolevate kohtuvaidluste riskihindamise kategooriate kaupa (vt
punkt 65). Riskihindamine sisaldas ka mõningaid selle aluseks olevaid põhjendusi.
2020. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamiseks (erinevalt 2019. aastast) sai
peaarvepidaja Fondo de Reestructuracion Ordenada Bancarialt (FROB) kirjalikku teavet
BPE kriisilahendust puudutavate liikmesriikide tasandi menetluste kohta (vt punkt 30).
Samas ei esitanud liikmesriikide kriisilahendusasutused teavet ennetavalt kogutavaid
osamakseid puudutavate liikmesriikide tasandi menetluste kohta (vt punkt 61).

1. soovitus. Töötada välja meetod ennetavalt kogutavatest
osamaksetest tuleneva võimaliku finantsriski arvutamiseks
SRB peaks uuesti riski kõigist pooleliolevatest menetlustest tulenevat riski, mis on
seotud tema otsustega ühtsesse kriisilahendusfondi tehtavate ennetavalt kogutavate
osamaksete kohta, ning hindama kõiki uusi kohtumenetlusi kuni SRB kontode
sulgemiseni.
Sõltuvalt riskihindamisest peaks SRB tingimuslike kohustustena avalikustama summa,
mille ta võib olla sunnitud osamakseid tegevatele pankadele tagastama. Selle asemel,
et avalikustada tingimuslike kohustustena kõik kohtus vaidlustatud ennetavalt
kogutavate osamaksete summad, peaks ta hindama olukorda ja välja töötama
meetodi, et arvutada välja prognoositav erinevus algse ja ennetavalt kogutava
osamakse võimaliku läbivaadatud otsuse vahel (kui see on asjakohane).
Ajakava: SRB 2021. aasta raamatupidamise aastaaruande esitamine
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2. soovitus. Peaarvepidajale liikmesriikide tasandi menetluste
kohta esitatav teave
Võttes arvesse ennetavalt kogutavaid osamakseid puudutavate liikmesriikide tasandi
kohtuasjade suurt ja jätkuvat kasvavat koguarvu, peaks SRB taaskehtestama nende
juhtumite seire protsessi, paludes liikmesriikide kriisilahendusasutustel esitada igal
aastal kirjalik kinnitus esitatud teabe kohta ja hinnang ennetavalt kogutavate
osamaksete vaidlustamiseks algatatud menetluste edu tõenäosuse kohta. See teave
tuleks esitada SRB peaarvepidajale, et tal koostada SRB raamatupidamise
aastaaruanne.
Ajakava: SRB 2021. aasta raamatupidamise aastaaruande esitamine

IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Mihails KOZLOVS, võttis käesoleva aruande
vastu Luxembourgis 9. novembril 2021.
Kontrollikoja nimel

president
Klaus-Heiner LEHNE
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Lisad
I lisa. Euroopa Liidu Kohus ja olemasolevad
õiguskaitsevahendid ELi institutsioonide, organite ja asutuste
otsuste vastu
Euroopa Liidu Kohus (vt joonis 11) koosneb kahest kohtust: Euroopa Kohtust ja
Üldkohtust. Euroopa Kohtus esitavad kohtujuristid oma ettepanekud, et toetada
Euroopa Kohut selle aruteludes. Üldkohus loodi selleks, et leevendada Euroopa Kohtu
töökoormust. Üldkohus arutab peamiselt asju, mille üksikisikud ja ettevõtjad on
esitanud neid otseselt puudutavate ELi seadusandlike aktide ja üldkohaldatavate
aktide peale, ning asju, mille raames nõutakse ELi institutsioonide, organite või
asutuste tekitatud kahju hüvitamist. Üldkohtu otsuse võib kahe kuu jooksul edasi
kaevata Euroopa Kohtusse, kuid ainult õigusküsimustes.

Joonis 11. Euroopa Liidu Kohtu ülesehitus

Euroopa Kohus

Üldkohus

KÕRGEM KOHUS

x 11

x 27

kohtujuristi

üks kohtunik ELi igast
liikmesriigist

toetavad Euroopa
Kohust, esitades selle
aruteludel oma
erapooletud ettepanekud

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Euroopa Kohtu
koormuse
vähendamiseks

x 54
kaks kohtunikku ELi
igast liikmesriigist
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Füüsilistel ja juriidilistel isikutel on võimalik kasutada ELi institutsioonide, organite ja
asutuste otsuste vastu eri õiguskaitsevahendeid (vt joonis 12). Üks võimalus on esitada
tühistamishagi sellise õiguslikult siduva otsuse peale, mis on kas isikule adresseeritud
või puudutab teda otseselt ja isiklikult. ELi või mõne selle organi otsuse tühistamiseks
peab hageja esitama hagiavalduse kahe kuu jooksul pärast asjakohase otsuse
avaldamist 75.

Joonis 12. Õiguskaitsevahendid ELi institutsioonide, organite ja asutuste
otsuste vaidlustamiseks
(otsuse)
TÜHISTAMISHAGI

ELTLi artikkel 263

2 kuud

Õiguslikult siduv akt
Puudutab otseselt ja isiklikult

KAHJU HÜVITAMISE HAGI
(lepinguväline vastutus)
ÕIGUSLIK ALUS
ELTLi artiklid 268 ja 340
TÄHTAEG
(hagi esitamiseks)

TINGIMUSED
(lihtsustatud)

Kasulik hagejale

5 aastat

Õigusvastane tegevus
Tegelik ja kindel kahju
Otsene põhjuslik seos

Allikas: Euroopa Kontrollikoda ELTLi ja kohtupraktika põhjal.

Teine vahend on kahju hüvitamise hagi, mille aluseks on väide, et liidul on
lepinguväline vastutus nende maksmiseks. Selliseid kahjunõudeid 76 võib esitada viie
aasta jooksul. Et kahju hüvitamise hagi oleks edukas, peab hageja tõendama, et
institutsioon on toime pannud üksikisikutele õigusi andva õigusnormi piisavalt raske
rikkumise, tõendama hagejale tegelikult tekkinud kahju ning otsese põhjusliku seose
õigusvastase akti ja kahju vahel.

75

ELi toimimise lepingu artiklis 263 on määratletud ajakava kahe kuu jooksul meetme
avaldamisest või selle teatavakstegemisest hagejale või nende puudumise korral kahe kuu
jooksul pärast päeva, millal hageja sellest teada sai.

76

ELTLi artikkel 268, ühtse kriisilahenduskorra määruse artikli 87 lõige 5 ja Euroopa Kohtu
põhikirja artikkel 46.
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Iga kohtumenetlus algab sellega, et hageja esitab hagiavalduse, milles on esitatud
hageja väited, neid toetavad argumendid ja nõue. Kostja peab esitama kirjaliku vastuse
kahe kuu jooksul 77. Tavaliselt võib hageja seejärel vastata kostja vastusele repliigiga ja
kostja jällegi vasturepliigiga. Pooled, kes suudavad tõendada huvi olemasolu kohtuasja
tulemuse vastu, võivad menetlusse astuda, esitades menetlusse astuja seisukohad ühe
poole nõuete toetuseks. Lisaks võivad ELi kohtud esitada pooltele konkreetseid
küsimusi, millele viimased on kohustatud vastama. Selle kirjaliku menetluse lõpus
võivad ELi kohtud korraldada avaliku kohtuistungi suuliste seisukohtade
ärakuulamiseks Euroopa Liidu Kohtus. Seejärel peavad kohtunikud nõu ja kuulutavad
kohtuotsuse avalikul kohtuistungil (vt joonis 13). Kohtuotsuse võib edasi kaevata kahe
kuu ja kümne päeva jooksul alates sellest, kui otsus pooltele teatavaks tehti78. Kui neid
ei kaevata edasi, muutuvad need pärast seda perioodi lõplikuks.

Joonis 13. Tavapärane kohtumenetlus Euroopa Liidu Kohtus
KIRJALIK MENETLUS

Hagiavaldus

Kostja vastus

SUULINE MENETLUS

Kirjalik
teabevahetus

Avalik
kohtuistung

Kohtuotsus

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

77

Üldkohtu kodukorra (ELT 2015 L 105, lk 1) artikli 81 põhjal võib erandlike asjaolude
esinemisel seda tähtaega kostja põhjendatud taotluse korral pikendada. Seda juhtus
enamikus BPE kriisilahendust puudutavates kohtuasjades.

78

Euroopa Kohtu põhikirja artikkel 56.
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II lisa. Eelmise aasta soovituste põhjal võetud meetmed
Esitamise aasta

Soovitus

2020

Võttes arvesse Euroopa Kohtu ja Üldkohtu
hiljutisi otsuseid, peaks SRB uuesti hindama
riski kõigi pooleliolevate menetluste puhul,
mis on seotud tema otsustega ühtsesse
kriisilahendusfondi tehtavate ennetavalt
kogutavate osamaksete kohta, ning
hindama kõiki uusi kohtumenetlusi.

2020

SRB peaks oma lõplikus raamatupidamise
aastaaruandes kaaluma kõiki õiguslikke
küsimusi, et tagada õige ja õiglane
ülevaade. See hõlmab igasugust teavet, mis
võib põhjustada majandusressursside
väljavoolu, nagu nt liikmesriikide tasandi
menetlused kinnitatud
kriisilahendusskeemide rakendusotsuste
vastu.

Etapp

Üksikasjad

Lõpetatud

Võttes arvesse kõiki 2020. aasta raamatupidamise
aastaaruande koostamise ajaks tehtud Euroopa Kohtu
ja Üldkohtu otsuseid, hindas SRB riskitaset uuesti ja
avalikustas tingimuslike kohustustena ennetavalt
kogutavate osamaksete kogusumma, kui ta hindas
majandusressursside väljavoolu riski võimalikuks.

Lõpetatud

2020. aasta raamatupidamise aastaaruande jaoks palus
SRB FROB-l esitada kirjalikud seisukohad BPE
halduskaebuste ja kohtumenetluste kohta liikmesriigi
tasandil ning avalikustas esitatud teabe analüüsi põhjal
täiendavad andmed.
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Lühendid
Akronüüm või lühend

Selgitus

BPE

Banco Popular Español S.A.

EKP

Euroopa Keskpank

ELTL

Euroopa Liidu toimimise leping

FROB

Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(Hispaania kriisilahendusasutus)

Kontrollikoda

Euroopa Kontrollikoda

SRB

Ühtne Kriisilahendusnõukogu

SRF

Ühtne kriisilahendusfond

SRM

Ühtne kriisilahenduskord

Ühtse
kriisilahenduskorra
määrus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta
määrus (EL) nr 806/2014, millega kehtestatakse ühtsed
eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja
teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks
ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi
raames ning millega muudetakse
määrust (EL) nr 1093/2010 (ELT L 225, 30.7.2014, lk 1)
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Kriisilahendusnõukogu vastus
Kriisilahendusnõukogu võtab aruande teadmiseks ja tänab kontrollikoda hea koostöö
eest auditi ajal.
1. soovitus
Kriisilahendusnõukogu nõustub kontrollikoja 1. soovitusega.
Kriisilahendusnõukogu järgib kindlasti jätkuvalt kohaldatavaid raamatupidamiseeskirju
ning annab tingimuslike kohustuste osas parima hinnangu, mis põhineb õigel ja õiglasel
ülevaatel.
Seoses soovitusega „hinnata ja töötada välja hinnangulise erinevuse arvutusmeetod“
leiab kriisilahendusnõukogu praeguses etapis, et
•
•

osamaksete arvutamise keerukuse ja omavahelise seotuse tõttu ning
arvestades praegust ebakindlust meetodi osas, mida Üldkohus ja Euroopa Kohus
võivad kasutada seoses eelkohtumenetlusega, mis õigustaks ümberarvutamist,

esineb oht, et kriisilahendusnõukogu praeguse (usaldusväärse) meetodi täiustamine
võiks kaasa tuua osamaksete sellise erinevuse väga ligikaudse hinnangu.
2. soovitus
Kriisilahendusnõukogu nõustub kontrollikoja 2. soovitusega.

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 2020. eelarveaastal

„Komisjon võtab Euroopa Kontrollikoja aruande teadmiseks.“

ET

ET
1
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Nõukogu vastus
Nõukogu võttis Euroopa Kontrollikoja aruande teadmiseks.
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Auditirühm
Määruse (EL) nr 806/2014 (millega luuakse ühtne kriisilahenduskord) artikli 92 lõike 4
kohaselt esitab kontrollikoda igal aastal aruande tingimuslike kohustuste kohta, mis
tulenevad Ühtse Kriisilahendusnõukogu, komisjoni ja nõukogu kõnealuse määruse
kohaste ülesannete täitmisest.
Kõnealuse aruande koostas turgude reguleerimise ja konkurentsivõimelise majanduse
valdkondade auditeerimise eest vastutav IV auditikoda, mille eesistuja on kontrollikoja
liige Mihails Kozlovs. Auditit juhtis kontrollikoja liige Rimantas Šadžius, keda toetasid
kabinetiülem Mindaugas Pakštys, kabineti nõunik Matthias Blaas, direktor
Joanna Metaxopoulou, valdkonnajuht Valeria Rota, auditijuht Leonidas Tsonakas,
audiitorid Carlos Soler Ruiz ja Nadiya Sultan ning õigusnõustaja
Andreea-Maria Feipe-Cosciug.

Rimantas Šadžius

Mindaugas Pakštys

Valeria Rota

Matthias Blaas

Leonidas Tsonakas

Nadiya Sultan

Joanna Metaxopoulou

Carlos Soler Ruiz

Andreea-Maria Feipel-Cosciug
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