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Europejski Bank Centralny musi zezwolić na pełne badanie 
w zakresie nadzoru bankowego – twierdzą unijni 
kontrolerzy  
Europejski Trybunał Obrachunkowy wezwał prawodawców unijnych do interwencji w celu 
zagwarantowania, że Europejski Bank Centralny (EBC) zezwoli kontrolerom na pełen dostęp do 
swoich dokumentów w związku z kontrolami dotyczącymi nadzoru bankowego. W piśmie do 
Parlamentu Europejskiego kontrolerzy wyrazili zaniepokojenie faktem, że obecne stanowisko 
Europejskiego Banku Centralnego dotyczące dostępu do jego dokumentów i informacji 
uniemożliwia im odpowiednie wykonanie prac. Kontrolerzy zwracają uwagę, że nadzór 
bankowy może wiązać się ze znacznym zagrożeniem dla finansów publicznych, a tymczasem nie 
będą oni w stanie przeprowadzić poprawnie kontroli działalności nadzorczej, o ile EBC nie 
skoryguje swojego stanowiska w sprawie praw dostępu.  

Kontrolerzy informują, że rozmowy z EBC utknęły w martwym punkcie. Wzywają oni Parlament 
Europejski i Radę do udzielenia im pełnego wsparcia w kwestii praw dostępu do dokumentów 
dotyczących nadzoru bankowego oraz, jeżeli Parlament i Rada uznają to za konieczne, do 
wprowadzenia w obowiązujących przepisach zmian jednoznacznie umożliwiających kontrolerom 
dostęp do dokumentów we wszystkich przypadkach, w których będzie on dla nich niezbędny. 

– Nie mamy zamiaru prowadzić kontroli polityki pieniężnej – zadeklarował prezes Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego Klaus-Heiner Lehne. – Zasadnicze znaczenie jednak ma dla nas 
posiadanie pełnych uprawnień do przeprowadzenia kontroli działalności nadzorczej EBC. Jest to 
szczególnie istotne, jeżeli weźmiemy pod uwagę zagrożenia dla środków publicznych wynikające z 
upadania banków oraz stopień złożoności nowego mechanizmu nadzorczego. 

W swoim piśmie, stanowiącym odpowiedź na wniosek Parlamentu, kontrolerzy opisują trzy 
przypadki, w których odmówiono im dostępu do ważnych informacji. W trakcie kontroli 
Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego w 2016 r. napotkali poważne trudności w uzyskaniu 
dowodów kontroli. W 2017 r., podczas prac nad sprawozdaniem specjalnym na temat Jednolitej 
Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, Jednolita Rada nalegała na usunięcie 
wszystkich danych pochodzących z EBC. W styczniu 2018 r. natomiast EBC ponownie odmówił 
kontrolerom dostępu do niezbędnej dokumentacji, uniemożliwiając im przeprowadzenie zgodnie 
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z pierwotnym planem prac kontrolnych dotyczących roli zarządzania kryzysowego EBC w 
kontekście zadań w ramach nadzoru bankowego. 

Pismo unijnych kontrolerów zostało wystosowane po tym, jak w listopadzie 2018 r. prezesi 
najwyższych organów kontroli (NOK) UE i państw członkowskich wezwali do doprecyzowania i 
zharmonizowania uprawnień kontrolnych krajowych NOK. W kontekście obecnych dążeń do 
ukończenia budowy unii bankowej NOK zwróciły się do rządów państw członkowskich i 
parlamentów narodowych o uregulowanie szeregu niedociągnięć w mechanizmach rozliczalności 
i kontroli w unijnym nadzorze bankowym.  

Informacje dla redaktorów 

Od czasu wejścia w życie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego wyłączna odpowiedzialność za 
nadzór nad dużymi bankami w państwach członkowskich strefy euro spoczywa na Europejskim 
Banku Centralnym. Jednolity Mechanizm obejmuje wspólny system, w który zaangażowane są 
zarówno właściwe organy krajowe, jak i EBC. Łącznie podlega mu 130 takich banków, 
reprezentujących około 80% aktywów banków z całej UE. Nadzór nad bankami małymi i średniej 
wielkości natomiast pełnią bezpośrednio właściwe organy krajowe. Ostateczna funkcja nadzorcza 
przypada jednak EBC, który zapewnia spójność wymogów nadzorczych (np. metodyka, instrukcje 
itd.). 

W wyniku powołania Jednolitego Mechanizmu zmienił się także zakres obowiązków kontrolnych 
dotyczących nadzoru bankowego: 

– Obowiązki kontrolne dotyczące bezpośredniego nadzoru sprawowanego przez EBC – tj. nadzoru 
nad największymi bankami – weszły w zakres uprawnień kontrolnych Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego i nie należą już, jak wcześniej, do krajowych organów kontroli. Utrata tych 
uprawnień przez krajowe organy kontroli nie została odpowiednio zrekompensowana ze względu 
na obecnego stanowiska EBC dotyczącego uprawnień kontrolnych Trybunału (tj. odmowa 
dostępu do istotnych informacji). 

– Obowiązki kontrolne dotyczące nadzoru krajowego nad bankami małymi i średniej wielkości 
nadal należą do krajowych organów kontroli, mimo że niektóre z tych organów mają ograniczone 
uprawnienia w tym zakresie lub nie mają ich wcale. Większość krajowych organów kontroli w 
strefie euro napotyka trudności w całościowym wykonywaniu przysługujących im praw. W 
efekcie nadzór nad bankami małymi i średniej wielkości w odpowiednich państwach 
członkowskich nie jest w pełni objęty kontrolą zewnętrzną. 

W sprawozdaniu specjalnym Trybunału nr 29/2016 zbadano Jednolity Mechanizm Nadzorczy, 
ustanowiony po kryzysie bankowym w celu przejęcia dużej części obowiązków nadzorczych 
pełnionych wcześniej przez organy krajowe. Mechanizm ten podlega Europejskiemu Bankowi 
Centralnemu.  

W sprawozdaniu specjalnym nr 23/2017 przeanalizowano działalność Jednolitej Rady ds. 
Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, powołanej w celu zarządzania restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją upadających banków w UE. W sprawozdaniu specjalnym nr 2/2018 
kontrolerzy przyjrzeli się skuteczności operacyjnej procedur zarządzania kryzysowego EBC w 
odniesieniu do banków. 
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