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Európai Számvevőszék: az Európai Központi Banknak
lehetővé kell tennie a bankfelügyelet teljes körű
ellenőrzését
Az Európai Számvevőszék felszólította az uniós jogalkotókat: lépjenek fel annak érdekében,
hogy az Európai Központi Bank teljes körű hozzáférést tegyen lehetővé a bankfelügyelettel
kapcsolatos ellenőrzésekhez szükséges dokumentumokhoz. Az Európai Parlamenthez címzett
levelükben a számvevők azon aggályuknak adnak hangot, hogy az EKB dokumentumokhoz és
információkhoz való hozzáféréssel kapcsolatos jelenlegi álláspontja miatt nem tudják
megfelelően elvégezni a munkájukat. Amint a számvevők elmondják: annak ellenére, hogy a
bankfelügyeletben a közpénzekre nézve jelentős kockázatok rejlenek, ők a bankfelügyeleti
tevékenységekre nézve mindaddig nem lesznek képesek megfelelő ellenőrzést végezni, amíg az
EKB nem változtat a hozzáférési jogokkal kapcsolatos irányvonalán.
A számvevők elmondása szerint az EKB-vel folytatott megbeszéléseiken nem történt előrelépés.
Arra szólítják fel az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy teljes körűen támogassák a
számvevők bankfelügyeleti dokumentumokhoz való hozzáférési jogait, és amennyiben szükséges,
a jelenlegi szabályozást módosítva tegyék egyértelművé, hogy a számvevők bármely
szükségesnek ítélt dokumentumhoz hozzáférhetnek.
„Nem célunk a monetáris politika ellenőrzése – jelentette ki Klaus-Heiner Lehne, az Európai
Számvevőszék elnöke. – Az azonban alapvető fontosságú, hogy teljes hatáskörben végezhessünk
ellenőrzést az EKB felügyeleti tevékenységéről. Ez különösen fontos tekintettel arra, hogy a
bankcsődök milyen nagy kockázatot jelentenek a közpénzekre nézve, illetve hogy milyen
összetettek az új felügyeleti mechanizmusok.”
A Parlament kérésére válaszolva a számvevők három olyan alkalmat emelnek ki, amikor
megtagadták tőlük a fontos információkhoz való hozzáférést. Az egységes felügyeleti
mechanizmusra irányuló 2016. évi ellenőrzésük során a számvevők komoly akadályokba ütköztek
az ellenőrzési bizonyítékok megszerzése tekintetében. Az Egységes Szanálási Testületről szóló,
2017. évi különjelentés készítése során a Testület ragaszkodott az EKB-től származó adatok
törléséhez. 2018 januárjában pedig, amikor a számvevők az EKB bankfelügyelettel kapcsolatos
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válságkezelő szerepéről készítettek jelentést, az EKB ismét megtagadta tőlük a hozzáférést az
eredeti tervek szerinti ellenőrzési munka elvégzéséhez szükséges dokumentumokhoz.
Az Európai Számvevőszék levele azt követően kelt, hogy 2018 novemberében az Unió, illetve a
tagállamok legfőbb ellenőrző intézményeinek vezetői az utóbbiak ellenőrzési felhatalmazásának
pontosítását és harmonizálását szorgalmazták [hyperlink]. Az intézmények felkérték a nemzeti
kormányzatokat és parlamenteket, hogy – tekintettel a bankunió teljes körű létrehozására
irányuló jelenlegi törekvésekre – orvosoljanak több olyan hiányosságot, amely az uniós
bankfelügyelet elszámolhatóságának és ellenőrzési intézkedéseinek terén mutatkozik.
A szerkesztők figyelmébe
Az egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) hatályba lépése óta az euróövezeti tagállamok nagy
bankjainak felügyelete kizárólag az Európai Központi Bank (EKB) felelősségi körébe tartozik. Az
SSM közös rendszere egyrészt az illetékes nemzeti hatóságokból, másrészt az EKB-ből áll. A nagy
bankok száma összesen mintegy 130, és ezek a bankok rendelkeznek az uniós banki eszközök
körülbelül 80 százalékával. A közepes és kisméretű bankok felügyeletét közvetlenül az illetékes
nemzeti hatóságok végzik. A végső felügyeleti hatóság azonban az EKB, amelynek feladata az is,
hogy biztosítsa a felügyeleti követelmények egységességét (pl. módszertan, kézikönyvek stb.
révén).
Az SSM bevezetésével a bankfelügyeleti ellenőrzési feladatkörök is módosultak:
–
Az EKB által végzett – azaz a legnagyobb bankokra irányuló – közvetlen bankfelügyelettel
kapcsolatos ellenőrzés már nem a tagállami ellenőrző intézmények feladata, hanem az Európai
Számvevőszék ellenőrzési felhatalmazásának része. A nemzeti legfőbb ellenőrző intézmények
megbízatásában bekövetkezett korlátozást azonban nincs, ami megfelelően kiegyensúlyozza,
tekintve az EKB-nak az Európai Számvevőszék megbízatásával kapcsolatos álláspontját (pl. a
vonatkozó információkhoz való hozzáférés megtagadása).
–
A közepes és kisméretű bankok felügyeletét végző tagállami intézmények ellenőrzése
továbbra is a nemzeti ellenőrző intézmények feladata, noha néhányuknak korlátozott az ezzel
kapcsolatos megbízása vagy egyáltalán nem rendelkezik ilyennel. Az euróövezet legtöbb nemzeti
ellenőrző intézménye számára nehézséget jelent, hogy ezen jogát teljes körűen gyakorolni tudja.
A közepes és kisméretű bankok felügyeletére vonatkozó külső ellenőrzés ezért ezekben az
országokban nem teljes mértékű.
Az Európai Számvevőszék 29/2016. sz. különjelentése az egységes felügyeleti mechanizmust
vizsgálta meg, amelyet a bankválságot követően azért hoztak létre, hogy átvegye a korábban a
tagállami hatóságok által végzett felügyeleti munka nagy részét. A mechanizmus az Európai
Központi Bank irányítása alatt működik.
A 23/2017. sz. számvevőszéki különjelentés az Egységes Szanálási Testület tevékenységeit
vizsgálta meg. A testületet azért hozták létre, hogy a fizetésképtelen bankok szanálását irányítsa
az Unióban. A 2/2018. sz. különjelentés azt tárgyalta, hogy az EKB milyen hatékonysággal
működteti a banki válságkezelési eljárásait.
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