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Den Europæiske Centralbank må tillade fuldstændige
undersøgelser af sit banktilsyn, siger revisorerne
Den Europæiske Revisionsret har opfordret EU-lovgiverne til at gribe ind og sikre, at Den
Europæiske Centralbank giver fuld adgang til dokumenter i forbindelse med revisioner
vedrørende banktilsyn. I et brev til Europa-Parlamentet udtrykker revisorerne bekymring over,
at ECB's nuværende indstilling til at give adgang til dokumenter og oplysninger forhindrer dem i
at udføre deres arbejde korrekt. Revisorerne siger, at banktilsyn er forbundet med betydelige
risici for de offentlige budgetter, men at de ikke vil være i stand til at foretage korrekt revision
af banktilsynsaktiviteter, medmindre ECB ændrer sin indstilling til adgangsrettigheder.
Revisorerne siger, at der ikke er sket fremskridt i deres drøftelser med ECB. De opfordrer EuropaParlamentet og Rådet til at udtrykke fuld støtte til Revisionsrettens adgangsrettigheder til
banktilsynsdokumenter, og om fornødent ændre de gældende forordninger for at præcisere, at
Revisionsretten har adgang til alle dokumenter, som den finder nødvendige.
"Vi er ikke ude på at revidere den monetære politik," siger Klaus-Heiner Lehne, formand for Den
Europæiske Revisionsret. "Men det er afgørende, at vi har fulde beføjelser til at revidere ECB's
tilsynsaktiviteter. Dette er særlig vigtigt i lyset af, at banksammenbrud indebærer store risici for
de offentlige budgetter, og at de nye tilsynsmekanismer er komplekse."
I deres brev, der sendes som svar på en anmodning fra Parlamentet, fremhæver revisorerne tre
tilfælde, hvor de blev nægtet adgang til vigtige oplysninger. Ved 2016-revisionen vedrørende den
fælles tilsynsmekanisme havde de meget svært ved at indhente revisionsbevis. Under arbejdet
med 2017-særberetningen om Den Fælles Afviklingsinstans insisterede Afviklingsinstansen på at
fjerne alle data hidrørende fra ECB. Og da revisorerne i januar 2018 skulle rapportere om ECB's
krisestyring i forbindelse med banktilsyn, nægtede ECB igen at give adgang til de dokumenter, der
var nødvendige for, at revisionsarbejdet kunne udføres som oprindelig planlagt.
EU-revisorernes brev følger en erklæring fra lederne af EU's og EU-medlemsstaternes
overordnede revisionsorganer (OR'er), som i november 2018 opfordrede til præcisering og
harmonisering af de nationale OR'ers revisionsmandater. OR'erne anmodede de nationale
regeringer og parlamenter om at adressere en række mangler i ansvarligheds- og
revisionsordningerne vedrørende EU's banktilsyn i lyset af de aktuelle bestræbelser på at fuldføre
bankunionen.
Meddelelsen i sin helhed kan fås på engelsk på www.eca.europa.eu. Andre sprogudgaver vil blive tilføjet om kort tid.
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DA
Bemærkninger til redaktører
Siden ikrafttrædelsen af den fælles tilsynsmekanisme (FTM) har Den Europæiske Centralbank
(ECB) været eneansvarlig for tilsynet med store banker i euroområdets medlemsstater. FTM er et
fælles system, der involverer både kompetente nationale myndigheder og ECB. Der er i alt ca.
130 store banker, og de tegner sig for ca. 80 % af bankaktiverne i EU. Mellemstore og små banker
er under de kompetente nationale myndigheders direkte tilsyn. ECB har imidlertid den endelige
tilsynsmyndighed og sikrer, at tilsynskravene er ensartede (f.eks. ved at udarbejde metoder og
vejledninger).
FTM har også medført ændringer i revisionsansvaret vedrørende banktilsyn:
Revisionsansvaret vedrørende ECB's direkte banktilsyn - dvs. tilsynet med de største
banker - ligger ikke længere hos de nationale revisionsorganer, men er nu omfattet af Den
Europæiske Revisionsrets revisionsmandat. På grund af ECB's aktuelle holdning til
Revisionsrettens revisionsmandat (nægtelse af adgang til relevante oplysninger), er der ikke
blevet kompenseret tilstrækkeligt for de nationale revisionsorganers tab af revisionsbeføjelser.
Revisionsansvaret vedrørende de nationale tilsynsmyndigheders tilsyn med mellemstore
og små banker ligger stadig hos de nationale revisionsorganer, men nogle af dem har kun et
begrænset mandat i denne henseende, og nogle har slet intet. De fleste nationale
revisionsorganer i euroområdet har svært ved at udøve disse revisionsrettigheder
fyldestgørende. Det betyder, at der ikke foretages fuld ekstern revision af tilsynet med små og
mellemstore banker i de pågældende lande.
Revisionsrettens særberetning nr. 29/2016 undersøgte den fælles tilsynsmekanisme, som blev
etableret efter bankkrisen med henblik på at overtage en stor del af det tilsynsarbejde, der
tidligere blev udført af nationale myndigheder. Mekanismen er underlagt Den Europæiske
Centralbanks myndighed.
Særberetning nr. 23/2017 undersøgte Den Fælles Afviklingsinstans, der blev oprettet til at
forvalte afvikling af nødlidende banker i EU. Særberetning nr. 2/2018 undersøgte, om ECB's
krisestyringsprocedurer vedrørende banker er effektive i operationel henseende.
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