Az uniós tagállamok legfőbb ellenőrző intézményei Kapcsolattartó Bizottságának CC 1/2018. számú
nyilatkozata az euróövezeti bankok felügyeleti mechanizmusához kapcsolódó elszámoltathatósági és
ellenőrzési keretek hiányosságairól
2018. november 13.
Az uniós Kapcsolattartó Bizottság az uniós tagállamok legfőbb ellenőrző intézményeinek vezetőiből és
az Európai Számvevőszék elnökéből álló testület. Észrevételeink az Európai Számvevőszék, valamint
Ausztria, Ciprus, Finnország, Németország és Hollandia nemzeti legfőbb ellenőrző intézményei által a
közelmúltban közzétett (lásd a mellékelt felsorolást) ellenőrzési jelentések megállapításain alapulnak.
Ezenkívül figyelembe veszik az Európai Bizottság által 2017. októberében az euróövezeti bankok
felügyeleti mechanizmusáról közzétett áttekintést.
Az egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) 2014. novemberi létrehozása alapvető változásokat
vezetett be az uniós bankfelügyelet szerkezetében. Közel 130 „jelentős” bank került az Európai Központi
Bank (EKB) közvetlen felügyelete alá. E bankok mérlegfőösszege együttesen 21 trillió euró, ami az
euróövezeti bankok teljes mérlegfőösszegének 80%-át jelenti. Több ezer „kevésbé jelentős”, azaz
közepes és kis méretű bank maradt közvetlen nemzeti felügyelet alatt, bár az EKB felelősségi körében.
Következésképpen az euróövezeti országok azon legfőbb ellenőrző intézményei, amelyek korábban
megbízatással rendelkeztek valamennyi bank felügyeletének ellenőrzésére, az SSM bevezetése óta a
„jelentős” bankok esetében nem tudják ellátni ezt a feladatot. Ezt a nemzeti legfőbb ellenőrző
intézmények megbízatásában bekövetkezett korlátozást nem kompenzálja az Európai Számvevőszéknek
az EKB ellenőrzésére vonatkozó jelenlegi megbízatása. Ez ahhoz a paradox helyzethez vezetett, hogy a
bankfelügyelettel kapcsolatos ellenőrzési hatáskörök jelenleg korlátozottabbak, mint az SSM bevezetése
előtt.
A bankunió teljes megvalósításával kapcsolatos jelenlegi uniós szintű erőfeszítésekre tekintettel és a
polgárok bankunióba vetett bizalmának fenntartása érdekében szavatolni kell az átláthatóság és az
elszámoltathatóság alapelveinek érvényre jutását. Ez megfelelő és szilárd alapokon nyugvó
közpénzellenőrzési megoldásokat igényel.
A Kapcsolattartó Bizottság ezért felkéri a nemzeti kormányokat és parlamenteket, valamint az Európai
Parlamentet, a Tanácsot és az Európai Bizottságot, hogy erősítsék meg a vonatkozó elszámoltathatósági
és ellenőrzési kereteket az azonosított ellenőrzési hiátusok megszüntetése érdekében, különösen az
alábbiak révén:
•

•

•

a Számvevőszék megbízatásának kiigazítása oly módon, hogy az EKB felügyeleti
mechanizmusával kapcsolatos ellenőrzési megbízatása igazodjon az Unió egyéb intézményeinek
ellenőrzésére vonatkozó megbízatásához, hogy teljes körű hozzáférést kapjon minden olyan
információhoz, amelyet a Számvevőszék munkája során relevánsnak ítél;
annak biztosítása, hogy az euróövezeti országok kevésbé jelentős bankok felügyeletére
megbízatással rendelkező nemzeti legfőbb ellenőrző intézményei hozza tudjanak férni
valamennyi, általuk relevánsak tekintett információhoz (beleértve az EKB információit is), hogy
teljesíteni tudják ellenőrzési megbízatásaikat;
ahol szükséges és megvalósítható, az euróövezetben a kevésbé jelentős bankok felügyeletére
vonatkozóan megbízatással nem, vagy csak korlátozott körben rendelkező nemzeti legfőbb
ellenőrző intézmények ellenőrzési megbízatásának kibővítése annak biztosítása érdekében,
hogy az magában foglalja a nemzeti felügyeleti hatóságok ellenőrzését.

Mell.: Az Unión belüli bankfelügyelettel foglalkozó ellenőrzési jelentések jegyzéke

Az Unión belüli bankfelügyelettel foglalkozó ellenőrzési jelentések jegyzéke
Kapcsolattartó Bizottság
•

A Kapcsolattartó Bizottság jelentése a közepes és kis méretű („kevésbé jelentős”) intézmények
prudenciális felügyeletéről az Európai Unióban az egységes felügyeleti mechanizmus
bevezetését követően (2017. december)

Európai Számvevőszék
•
•

29/2016. sz. különjelentés: Egységes felügyeleti mechanizmus – Ígéretes kezdet, de fejlesztésre
van szükség (2016. november)
02/2018. sz. különjelentés: Az EKB banki válságkezelésének működési hatékonysága (2018.
január)

Ausztria legfőbb ellenőrző intézménye
•

2017/20. sz. szövetségi jelentés: „Banking Supervision in Austria” (Bankfelügyelet Ausztriában)
(2017. április)

Ciprus legfőbb ellenőrző intézménye
•

CBC/01/2017. sz. különjelentés: „Banking supervision – Regulatory Framework and
Organisation of Supervision on Less Significant Banks in Cyprus” (Bankfelügyelet – a kevésbé
jelentős ciprusi bankok felügyeletének megszervezése és szabályozási kerete), valamint a
kapcsolódó, 2017. november 21-i keltezésű, a Ciprusi Központi Bank kormányzójának címzett és
a pénzügyminiszternek továbbított kísérlőlevél 1

Németország legfőbb ellenőrző intézménye
•
•

III 5–20 51 03. sz. tanácsadói jelentés a német legfőbb ellenőrző intézmény bankfelügyelettel
és a pénzintézetekkel kapcsolatos megbízatásának korlátairól (2016. január)
III 5–2016–0633. sz. tanácsadói jelentés a német legfőbb ellenőrző intézmény
bankfelügyelettel és a pénzintézetekkel kapcsolatos megbízatásának korlátairól (2017. január)

Hollandia legfőbb ellenőrző intézménye
•
•

1

Jelentés: „Supervision of banks in the Netherlands” (A bankok felügyelete Hollandiában), 2017.
szeptember 27.
A Kapcsolattartó Bizottság a közepes és kis méretű („kevésbé jelentős”) intézményeknek az
Európai Unióban az egységes felügyeleti mechanizmus bevezetését követően folytatott
prudenciális felügyeletéről szóló jelentését (2017. december) kísérő, a holland parlamentnek
címzett levél, 2017. december 14., a kapcsolódó angol nyelvű sajtóközleménnyel.

Nyilvánosan nem elérhető.
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