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Lehdistötiedote 
Luxemburg, 30. marraskuuta 2021 

EU:n pankkien kriisinratkaisu: EU:n tarkastajat esittävät 
yhteenvedon ja arvion vuoden 2020 riski-ilmoituksista 

Yhteinen kriisinratkaisumekanismi on EU:n järjestelmä, jonka avulla kaatuvat pankit 
likvidoidaan hallitusti pankkiunionissa. Euroopan tilintarkastustuomioistuimella on velvollisuus 
raportoida joka vuosi taloudellisista riskeistä, jotka johtuvat mekanismiin liittyvistä 
oikeudenkäynneistä. Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto ei ole varainhoitovuoden 2020 osalta 
ilmoittanut vastuita, jotka koskisivat kriisinratkaisupäätöksiä. Sen sijaan se on raportoinut 
vastuista, jotka koskevat yhteiselle kriisinratkaisurahastolle maksettavia pankkien 
vakausmaksuja. Tarkastajat pitävät ilmoituksia asianmukaisina, mutta korostavat, että uuden 
oikeuskäytännön seurauksena taloudelliset riskit ovat pienentyneet. Niinpä he suosittavat, että 
kriisinratkaisuneuvosto arvioi seuraavana vuonna riskinsä uudelleen ja soveltaa tällöin uutta 
menetelmää. 

Yhteinen kriisinratkaisumekanismi tuli voimaan vuonna 2014. Mekanismiin osallistuvia toimijoita 
ovat yhteinen kriisinratkaisuneuvosto, Euroopan komissio, neuvosto ja kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset. Kriisinratkaisuneuvostolla on keskeinen asema, sillä se hallinnoi 
yhteistä kriisinratkaisurahastoa, jota pankit rahoittavat ennakollisilla vakausmaksuilla. Rahaston 
avulla voidaan tukea pankkien kriisinratkaisua. Tähän mennessä rahastoa ei ole jouduttu 
käyttämään, mutta rahastoon liittyviä oikeudenkäyntejä on vireillä huomattava määrä. 

”On vaikea ennustaa, miten pankkien kriisinratkaisuun liittyvät oikeudenkäynnit päättyvät ja mikä 
niiden vaikutus tulee olemaan”, toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Rimantas Šadžius. ”Asianomaisille osapuolille on kuitenkin 
tärkeää saada tietoonsa paras arvio siitä, kuinka suuria mahdolliset taloudelliset riskit ovat. Tästä 
syystä ja varsinkin uuden oikeuskäytännön vuoksi yhteisen kriisinratkaisuneuvoston olisi 
kehitettävä menetelmä, jonka mukaisesti se arvioi uudelleen, miten meneillään olevat riita-asiat, 
jotka koskevat rahastolle maksettavia pankkien vakausmaksuja, vaikuttavat vastuisiin.” 

EU-tasolla on vireillä sata oikeudenkäyntiä, jotka koskevat Banco Popular Españolin kriisinratkaisua 
vuodelta 2017. Lisäksi kansallisella tasolla on tähän kriisinratkaisuun liittyen vireillä 
1 451 hallinnollista menettelyä ja oikeudenkäyntiä. Kantajat vaativat, että kriisinratkaisuneuvoston 
kriisinratkaisumääräys sekä komission päätös, jolla se tuki määräystä, kumotaan. Eräät kantajat 
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ovat väittäneet myös, että sovellettava oikeudellinen kehys on lainvastainen ja että EU:n on 
maksettava niille vahingonkorvausta. Lisäksi unionin tuomioistuimissa on vireillä kolme kannetta, 
joissa vaaditaan, että kriisinratkaisuneuvoston päätökset, jotka koskevat kriisinratkaisun 
toteuttamatta jättämistä kahden ABLV-pankin sekä PNB Bankan osalta, kumotaan. Yhteisen 
kriisinratkaisuneuvoston ja komission näkemyksen mukaan kielteisen tuomion todennäköisyys oli 
etäinen. Ne arvioivatkin, että resurssien ulosvirtausta ei ollut odotettavissa, eivätkä ne ilmoittaneet 
näihin oikeudenkäynteihin liittyviä ehdollisia vastuita varainhoitovuodelta 2020. Tarkastajat eivät 
löytäneet evidenssiä, joka olisi ollut ristiriidassa tämän arvion kanssa. Neuvostolla ei ole 
kriisinratkaisutehtäviinsä liittyviä riita-asioita, joten se ei ole esittänyt ehdollisia vastuita. 
 
Siitä, kuinka yhteiselle kriisinratkaisurahastolle maksettavat pankkien vakausmaksut on laskettava, 
oli EU-tasolla vireillä 41 oikeudenkäyntiä. Näiden oikeudenkäyntien perusteella yhteinen 
kriisinratkaisuneuvosto ilmoitti 5 561 miljoonan euron ehdolliset vastuut vuodelta 2020. Toisin 
kuin edellisinä vuosina, kriisinratkaisuneuvosto ei ilmoittanut ehdollisia vastuita sellaisten 
kansallisten oikeudenkäyntien vuoksi, joissa oli nostettu kanteita ennakollisiin vakausmaksuihin 
liittyviä päätöksiä vastaan. Tämä vastaa äskettäistä unionin tuomioistuimen tuomiota, jossa 
korostettiin, että kansallisilla tuomioistuimilla ei ole toimivaltuutta kumota kyseisiä päätöksiä. 
Toisaalta tarkastajat panevat merkille, että kriisinratkaisuneuvosto noudatti varovaisuutta, sillä se 
ilmoitti ehdollisina vastuina koko niiden ennakollisten vakausmaksujen määrän, jotka oli riitautettu 
EU-tasolla. Tämä johtui viime vuonna annetusta tuomiosta, jossa laskelmien pohjana olevan 
menetelmän lainmukaisuus oli asetettu kyseenalaiseksi. Tarkastajien mukaan on kuitenkin 
epätodennäköistä, että kriisinratkaisuneuvosto joutuisi maksamaan takaisin vakausmaksujen koko 
määrän. Tästä syystä ja myöskin koska unionin tuomioistuin on antanut uuden tuomion, jossa 
vahvistetaan menetelmän pätevyys, tarkastajat suosittavat, että vuoden 2021 ilmoitukset 
arvioidaan uudelleen. Erityisesti olisi kehitettävä menetelmä, jonka avulla arvioidaan, kuinka paljon 
vakausmaksut, jotka on laskettu alkuperäisten päätösten mukaisesti, eroavat vakausmaksuista, 
jotka on laskettu mahdollisesti muutettujen päätösten mukaisesti. Näin voitaisiin esittää 
kohtuullinen riskiarvio. Tarkastajat suosittavat myös, että kansallisiin oikeudenkäynteihin liittyviä 
riskejä olisi edelleen seurattava, kunnes valtaosa oikeudenkäynneistä olisi saatu päätökseen. 
 

Taustaa 

Tässä tarkastuskertomuksessa käsitellään yksinomaan ehdollisia vastuita, jotka johtuvat siitä, että 
yhteinen kriisinratkaisuneuvosto, Euroopan komissio ja neuvosto ovat suorittaneet yhteistä 
kriisinratkaisumekanismia koskevan asetuksen mukaisia tehtäviään varainhoitovuoden 2020 
osalta. Kertomus on saatavilla Euroopan tilintarkastustuomioistuimen sivustolla 23:lla EU:n 
kielellä. 
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