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Europeiska centralbanken måste låta all
banktillsynsverksamhet granskas, säger EU:s revisorer
Europeiska revisionsrätten har uppmanat EU:s lagstiftare att ingripa och se till att Europeiska
centralbanken ger tillgång till alla dokument som är nödvändiga för revisionen av banktillsyn. I
en skrivelse till Europaparlamentet uttrycker revisorerna oro över att ECB:s nuvarande
inställning när det gäller tillgången till dokument och information gör att de inte kan fullgöra
sitt uppdrag. Banktillsyn medför betydande risker för de offentliga finanserna, säger
revisorerna, men de kan inte utföra en riktig revision av den om inte ECB ändrar sin inställning
när det gäller rätten till tillgång till dokument och information.
Revisorerna säger att diskussionerna med ECB har varit fruktlösa. De uppmanar
Europaparlamentet och rådet att uttrycka sitt fulla stöd för revisionsrättens rätt att få tillgång till
dokument om banktillsyn och, om nödvändigt, ändra de nuvarande förordningarna och klargöra
att revisionsrätten har rätt att ta del av alla dokument som den anser är nödvändiga.
”Vi strävar inte efter att granska den monetära politiken”, sade Klaus-Heiner Lehne, Europeiska
revisionsrättens ordförande. ”Men det är av största vikt att vi har full befogenhet att granska
ECB:s tillsynsverksamhet. Det är särskilt viktigt med tanke på de stora risker som bankkonkurser
medför för de offentliga finanserna och komplexiteten i de nya tillsynsmekanismerna.”
I revisorernas skrivelse, som är ett svar på en begäran från parlamentet, framhålls tre tillfällen
när de har nekats tillgång till viktig information. I samband med revisionen av den gemensamma
tillsynsmekanismen 2016 hade de stora svårigheter att inhämta revisionsbevis. Under arbetet
med den särskilda rapporten om den gemensamma resolutionsnämnden 2017 insisterade
resolutionsnämnden på att alla uppgifter som härrörde från ECB skulle tas bort. Därefter, i
januari 2018, när revisorerna rapporterade om ECB:s krishanteringsroll i samband med
banktillsyn, nekade ECB återigen revisionsrätten tillgång till dokument som den behövde för att
kunna utföra det ursprungligen planerade revisionsarbetet.
EU-revisorernas skrivelse följer på en uppmaning från november 2018 från ordförandena för EU:s
och medlemsstaternas högre revisionsorgan om att de högre revisionsorganens revisionsmandat
borde förtydligas och harmoniseras [hyperlink]. De högre revisionsorganen uppmanade de
nationella regeringarna och parlamenten att åtgärda ett antal brister i arrangemangen för
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ansvarsskyldighet och revision inom banktillsynen i EU med beaktande av de aktuella
ansträngningarna för att fullborda bankunionen.
Meddelande till redaktörer
Sedan den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) infördes har Europeiska centralbanken (ECB)
ensam varit ansvarig för tillsynen av stora banker i euroländerna. SSM har ett gemensamt system
där både nationella behöriga myndigheter och ECB ingår. Totalt finns omkring 130 sådana
banker, som står för cirka 80 % av banktillgångarna i EU. Tillsynen av små och medelstora banker
utövas direkt av de nationella behöriga myndigheterna. ECB har dock den slutliga
tillsynsbehörigheten och ser till att tillsynskrav är enhetliga (t.ex. metodologi och handböcker).
Till följd av SSM har revisionsansvaret för banktillsyn också ändrats:
–
Revisionsansvaret för den direkta banktillsyn som utförs av ECB – det vill säga av de
största bankerna – ligger inte längre hos de nationella revisionsorganen utan ingår i Europeiska
revisionsrättens revisionsmandat. De nationella revisionsorganens förlorade mandat har inte
kompenserats på lämpligt sätt på grund av ECB:s nuvarande hållning när det gäller
revisionsrättens revisionsmandat (t.ex. att tillgång till relevant information förvägras).
–
Revisionsansvaret när det gäller de nationella tillsynsmyndigheterna för medelstora och
små banker ligger kvar hos de nationella revisionsorganen, även om vissa av dem endast har ett
begränsat – eller inget – mandat. De flesta nationella revisionsorgan i euroområdet har svårt att
utöva denna rätt fullständigt. Tillsynen av små och medelstora banker i dessa länder är därför
inte fullt ut föremål för extern revision.
I revisionsrättens särskilda rapport nr 29/2016 granskades den gemensamma
tillsynsmekanismen, som inrättades efter bankkrisen och tog över mycket av det tillsynsarbete
som tidigare utförts av nationella myndigheter. Mekanismen lyder under Europeiska
centralbanken.
I särskild rapport nr 23/2017 tittade vi på den gemensamma resolutionsnämnden, som inrättades
för att förvalta resolutionen av banker i kris i EU. Särskild rapport nr 2/2018 handlade om
effektiviteten i ECB:s krishantering av banker.

2

