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Baggrund 
01 Den Europæiske Revisionsret er Den Europæiske Unions uafhængige eksterne 
revisor og den uafhængige beskytter af unionsborgernes finansielle interesser. I denne 
egenskab foretager Revisionsretten forvaltningsrevisioner1 med henblik på at fremme 
forsvarlig økonomisk forvaltning, ansvarlighed og gennemsigtighed. Revisionsretten 
offentliggør resultaterne af disse forvaltningsrevisioner i særberetninger. 

02 I november 2016 offentliggjorde Revisionsretten sin første særberetning 
(nr. 29/2016)2 om den fælles tilsynsmekanisme (FTM). FTM er systemet for tilsyn med 
banker i euroområdet. Under denne revision havde Revisionsretten meget svært ved at 
indhente revisionsbevis fra Den Europæiske Centralbank (ECB), som er FTM's centrale 
tilsynsmyndighed. Eftersom ECB ikke fremlagde mange af de nødvendige dokumenter3, 
blev revisionens omfang nødvendigvis begrænset, hvilket betød, at en række vigtige 
områder ikke blev revideret. 

03 I december 2017 offentliggjorde Revisionsretten sin første særberetning 
(nr. 23/2017)4 om Den Fælles Afviklingsinstans (SRB). SRB er afviklingsmyndighed for 
store banker i euroområdet. Under denne revision insisterede SRB på at fjerne alle data 
hidrørende fra ECB fra det revisionsbevis, som den fremlagde for Revisionsretten, og 
den fremlagde ikke dokumenter hidrørende fra ECB. Dette forhindrede Revisionsretten 
i at vurdere fuldstændigheden af afviklingsplaner og rigtigheden af en stor del af de 
oplysninger, der hidrørte fra genopretningsplaner. 

04 I januar 2018 offentliggjorde Revisionsretten sin anden særberetning (nr. 2/2018), 
denne gang om ECB's krisestyring i forbindelse med sine banktilsynsopgaver5. Igen 
nægtede ECB at give adgang til de dokumenter, der var nødvendige for, at 
Revisionsretten kunne udføre sin opgave. Revisionsretten offentliggjorde derfor kun 
foreløbige konklusioner om nogle aspekter af ECB's krisestyring i forbindelse med 

                                                      
1 På grundlag af den internationale standard for overordnede revisionsorganer ISSAI 300. 

2 Revisionsrettens særberetning nr. 29/2016: Den fælles tilsynsmekanisme - God start, men 
der er behov for yderligere forbedringer. 

3 Jf. især punkt 19 og bilag II i Revisionsrettens særberetning nr. 29/2016. 

4 Revisionsrettens særberetning nr. 23/2017: Den Fælles Afviklingsinstans: Arbejdet på en 
udfordrende bankunionsopgave er begyndt, men der er langt igen. 

5 Revisionsrettens særberetning nr. 2/2018: Er ECB's krisestyring for banker effektiv i 
operationel henseende? 
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banktilsynsopgaver. Dette betød, at Revisionsretten ikke kunne bekræfte, at ECB's 
krisestyring er effektiv i praksis. 

05 I forbindelse med sin 2016-decharge til Kommissionen anerkendte Europa-
Parlamentet i april 2018 Revisionsrettens indsats og de problemer, den står over for. 
Parlamentet konkluderede navnlig, at det ud fra et ansvarlighedssynspunkt var 
uacceptabelt, at den reviderede enhed egenrådigt beslutter, hvilke dokumenter den 
eksterne revisor må have adgang til. Det opfordrede ECB til at samarbejde med 
Revisionsretten og give fuld adgang til de nødvendige dokumenter. Endvidere 
anmodede Parlamentet Revisionsretten om senest i november 2018 at oplyse det om, 
hvorvidt der er fundet en løsning på problemet med adgang til oplysninger.  

Problemet og Revisionsrettens indsats 
06 Ekstern offentlig revision er et væsentligt element i demokratiske samfund og i 
forbindelse med EU's retsstatsforhold. Denne revision spiller en vigtig rolle med hensyn 
til at sikre produktivitet, ansvarlighed, effektivitet og gennemsigtighed i den offentlige 
forvaltning6. Retsstatsprincippet er et grundlæggende demokratiprincip, som 
garanterer, at alle medlemmer af samfundet (herunder dem, der sidder i regering) uden 
forskel er underlagt offentligt oplyste juridiske regelsæt og processer. Ansvarlighed og 
gennemsigtighed sikrer, at borgerne og deres parlament kan holde deres 
repræsentanter og dem, der gennemfører beslutninger, ansvarlige for deres handlinger. 
Den eksterne revisors uafhængige beretninger er et vigtigt bidrag til denne 
ansvarlighedsproces. 

07 I Den Europæiske Union er ansvarlighed særlig vigtig inden for banktilsyn. Risici, 
som opstår på dette område, kan true stabiliteten i de finansielle systemer og det indre 
marked. Efter finanskrisen har lovgiver overladt banktilsynet til den fælles 
tilsynsmekanisme (FTM), som er placeret inden for ECB's retlige ramme. 
Tilsynsbeføjelserne blev delegeret til ECB, fordi Meronidoktrinen7 begrænser de 
beføjelser, der kan overdrages til EU-agenturer. ECB fastlægger den retlige ramme og 
udpeger fem repræsentanter til FTM-tilsynsrådet, men de kompetente nationale 
myndigheder deltager også ved at udpege 19 repræsentanter til tilsynsrådet. De 
bidrager desuden med personaleressourcer, spiller en vigtig rolle i forbindelse med 
inspektioner på stedet og fører direkte tilsyn med mindre banker. Resultatet er et 

                                                      
6 Som anerkendt af FN i resolution A/66/209. 

7 Som fastslået i sag 9/56 og 10/56, Meroni & Co. Industrie Metallurgiche mod Den Høje 
Myndighed, Sml. 1957-1958, s. 133. 
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komplekst system, hvor ECB har vide skønsbeføjelser baseret på ekspertvurderinger 
inden for et meget teknisk og komplekst område, om end den også samarbejder med 
de kompetente nationale myndigheder. Manglende ansvarlighed og gennemsigtighed i 
et så komplekst system kunne få en stor negativ indvirkning på de offentlige finanser. 
Selv nu, hvor den fælles afviklingsmekanisme er blevet etableret, tillader den retlige 
ramme under visse betingelser stadig statsstøtte eller afviklingsstøtte til banker. Som 
eksempler kan nævnes forebyggende rekapitaliseringer, den offentlige 
stabiliseringsmekanisme og anvendelsen af Den Fælles Afviklingsfond.  

08 Som beskrevet i punkt 2 og 4 har Revisionsretten siden 2015 gjort en betydelig 
indsats for at fremme ansvarlighed vedrørende banktilsynet i euroområdet med henblik 
på at give lovgiverne og offentligheden oplysninger om den opnåede effektivitet i det 
nyetablerede system for EU-dækkende banktilsyn. ECB nægtede imidlertid at fremlægge 
vigtige oplysninger.  

09 I juni 2015 advarede Kontaktkomitéen af Overordnede Revisionsorganer i Den 
Europæiske Union om, at der var opstået en revisionsmangel vedrørende banktilsyn, 
efter at mange tilsynsopgaver var blevet overført til ECB8. I december 2015 svarede 
Eurogruppens formand i et brev til Kontaktkomitéen, at der ikke var opstået nogen 
revisionsmangel, eftersom Revisionsretten havde tilstrækkelige revisionsrettigheder. 
Han opfordrede ikke desto mindre Europa-Kommissionen til at undersøge de juridiske 
muligheder for en eventuel rammeaftale mellem Revisionsretten og ECB. Denne 
opfordring blev i juli 2016 fulgt op i et fælles brev til Europa-Kommissionen fra 
formændene for de overordnede revisionsorganer i Tyskland og Nederlandene i deres 
egenskab af ledere af Kontaktkomitéens taskforce vedrørende bankunion. I december 
2017 offentliggjorde Kontaktkomitéens taskforce vedrørende europæisk bankunion en 
rapport9, hvori det konkluderes, at der som følge af ECB's adfærd stadig var en reel 
revisionsmangel. Endvidere opfordrede Kontaktkomitéen i november 2018 lovgiverne 
til at ændre Revisionsrettens mandat vedrørende ECB's banktilsyn, så det fuldt ud 
stemmer overens med dens mandat vedrørende EU's andre institutioner10. 

                                                      
8 Erklæring fra Kontaktkomitéen "Sikring af fuldt reviderbare, ansvarlige og effektive 

banktilsynsordninger efter indførelsen af den fælles tilsynsmekanisme". 

9 "Report of the Task Force on European Banking Union to the Contact Committee of 
Supreme Audit Institutions of the European Union and the European Court of Auditors" 
(14/12/2017). 

10 Kontaktkomitéens erklæring (CC 1/2018) af 13. november 2018: 
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/CC_STATEMENT_2018/CC-
STATEMENT-SSM-DEFICIENCIES-DA.pdf 
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10 I den gennemgang af FTM-forordningen11, som blev offentliggjort i oktober 2017, 
fremhævede Kommissionen, at ECB var forpligtet til at give Revisionsretten alle 
dokumenter eller oplysninger, der er nødvendige for, at Revisionsretten kan udføre den 
opgave, der svarer til dens juridiske mandat. Kommissionens opfordrede også ECB og 
Revisionsretten til at indgå en interinstitutionel aftale om, hvordan 
informationsudvekslingen mere præcist skal foregå, så Revisionsretten kan få adgang til 
alle de oplysninger, der er nødvendige for, at den kan varetage sit revisionsmandat. 

11 På baggrund af Kommissionens forslag sendte Revisionsretten i februar 2018 ECB 
et udkast til et aftalememorandum, som kunne lette Revisionsrettens adgang til alle de 
oplysninger, der er nødvendige for, at den kan udføre sine opgaver, og give ECB 
sikkerhed med hensyn til behandlingen af fortrolige oplysninger.  

12 I november 2018 havde ECB hverken givet svar eller kommenteret på 
Revisionsrettens foreslåede aftalememorandum. Som reaktion på en forespørgsel fra 
Revisionsretten meddelte ECB i april 2018, at den var ved at høre de relevante 
interessenter. Som reaktion på endnu en forespørgsel i juni 2018 meddelte ECB 
Revisionsretten, at den afventede et svar fra Kommissionen om dette spørgsmål (jf. 
bilag I). 

Revisionsrettens holdning 
13 ECA's mandat til at gennemføre uafhængige eksterne revisioner af ECB er 
nedfældet i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde12. Det præciseres som 
følger i artikel 27, stk. 2, i protokol nr. 4: "Artikel 287 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde gælder kun for efterprøvning af, hvor effektiv ECB's forvaltning er 
i operationel henseende." Endvidere fastsætter forordningen om etablering af FTM 
specifikt, at Revisionsretten skal "[tage] hensyn til de tilsynsopgaver, som overdrages til 
ECB i denne forordning"13. Ordene "i operationel henseende" findes ikke i den franske 
og den tyske udgave af traktaten, og begrebet "operationel" er ikke defineret i 
internationale revisionsstandarder, men begrebet "produktiv" - som gengiver traktatens 
betydning på dette sted mere præcist end "effektiv" - har derimod længe været klart 
defineret i internationale revisionsstandarder samt i finansforordningen for Unionens 

                                                      
11 Forordning (EU) nr. 1024/2013. 

12 Artikel 285 og artikel 287, stk. 2, i TEUF. 

13 Artikel 20, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1024/2013. 



 6 

 

almindelige budget og i Revisionsrettens offentligt tilgængelige håndbog i 
forvaltningsrevision14. 

14 Det er Revisionsrettens opfattelse, at en produktivitetsvurdering på tilsynsområdet 
indebærer en vurdering af, om tilsynsinstitutionerne udfører deres opgaver på en måde, 
der minimerer risikoen for finansiel ustabilitet og det potentielle behov for 
budgetmidler15. Revisionsretten vil i sine forvaltningsrevisioner afholde sig fra at 
vurdere individuelle tilsynsafgørelsers formelle rigtighed - et aspekt ved juridisk-kritiske 
revisioner - eftersom sådanne afgørelser er underlagt domstolsprøvelse ved EU-
Domstolen. Tilsvarende vil finansielle revisioner fortsat blive udført af uafhængige 
private revisorer som fastsat i lovgivningen.  

15 Ifølge alle gældende internationale standarder er det revisors ansvar at fastlægge, 
hvilke oplysninger vedkommende skal bruge for at kunne udføre sine opgaver og drage 
konklusioner16. Endvidere foreligger der international anerkendelse af, at det er vigtigt, 
at overordnede revisionsorganer har ubegrænset adgang til oplysninger17. Dette gælder 
også Den Europæiske Revisionsret, der som fastsat i traktaten har ret til at anmode ECB 
om "alle dokumenter eller oplysninger, der er nødvendige til gennemførelsen af [dens] 
opgaver"18. Det ville derfor være uacceptabelt, hvis en revideret enhed fastlagde 
adgangen til dokumenter eller begrænsede adgangen til dokumenter på nogen måde. 
Siden 2015 har ECB imidlertid som revideret enhed egenrådigt besluttet, hvilke 
oplysninger den finder nødvendige for, at Revisionsretten kan udføre sine opgaver. 

16 ECB har tidligere anført, at det ikke ville være foreneligt med dens uafhængighed 
som centralbank at være underlagt ekstern forvaltningsrevision. Det er imidlertid 
almindelig praksis i mange højtudviklede økonomier og i EU's medlemsstater, at 
banktilsynet er underlagt ekstern offentlig revision, selv om det varetages af en 

                                                      
14 Artikel 33 i EU's finansforordning (EU, Euratom) 2018/1046 siger om princippet om 

produktivitet, at det "vedrører det optimale forhold mellem de anvendte ressourcer, de 
gennemførte aktiviteter og de mål, der nås". Ifølge kapitel 1.2.2 i Revisionsrettens håndbog 
i forvaltningsrevision vedrører princippet om "produktivitet" et optimalt forhold mellem de 
anvendte ressourcer og de opnåede output, resultater og effekter.  

15 Revisionsretten mener ikke, at produktivitet nødvendigvis betyder det samme i forbindelse 
med banktilsyn som i forbindelse med pengepolitik. 

16 F.eks. ISA 200, ISSAI 1 og ISSAI 10. 

17 ISSAI 1, sektion 10, og ISSAI 10, princip 4, som anerkendt af FN i resolution A/66/209. 

18 Artikel 287, stk. 3, i TEUF, der finder fuld anvendelse på Revisionsrettens mandat 
vedrørende ECB. 
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centralbank19. Dette beviser ikke blot, at offentlig ekstern revision er forenelig med 
centralbankers uafhængighed og Baselprincipperne for banktilsynsmyndigheder, men 
også, at denne form for revision er et grundlæggende princip i god offentlig forvaltning. 
På linje hermed har et medlem af ECB's Styrelsesråd anerkendt behovet for passende 
ansvarlighedskrav, herunder med hensyn til ekstern offentlig revision (jf. tekstboks 1)20. 

Tekstboks 1 

Uddrag af Yves Mersch's hovedtale om centralbankers uafhængighed 

Det fremgår klart af traktatens artikel 130 og EU-Domstolens retspraksis, at ECB's 
uafhængighed kun gælder udførelsen af de opgaver, der er pålagt Eurosystemet […]. 
De opgaver og funktioner, der er pålagt ECB ved afledte retsakter [f.eks. banktilsyn], 
er derfor ikke omfattet af det uafhængighedsprincip, der er fastsat i traktatens 
artikel 130 […]. 

ECB's ansvarlighed i forbindelse med tilsynsopgaver er forskellig fra og mere 
omfattende end i forbindelse med den pengepolitiske opgave, fordi de har en 
potentiel effekt på skatteyderne […]. 

17 Endvidere har Den Europæiske Unions Domstol fastslået, at det forhold, at ECB 
nyder stor selvstændighed i forbindelse med gennemførelsen af de opgaver, som den 
har fået pålagt ved traktaten, ikke indebærer, at den "stilles helt uden for [EU og fritages] 
fra at overholde [EU's] regler". Det blev af Domstolen navnlig påpeget, at ECB er 
omfattet af "Domstolens og Revisionsrettens kontrol"21. Det er også blevet fremhævet, 
at disse opgaver ganske vist kan overlappe hinanden, men at de er helt forskellige: 
"[Domstolen skal] i almindelighed orientere sig mod sagens genstand. Revisionsretten 
kan derimod […] gribe ind på eget initiativ og derved selv fastlægge genstanden for sin 
revision under iagttagelse af sine kompetencer"22. 

                                                      
19 F.eks. i USA og Canada (jf. Revisionsrettens særberetning nr. 29/2016, bilag V) samt i 

Tyskland, Frankrig, Spanien og Nederlandene (jf. "Report of the Task Force on European 
Banking Union to the Contact Committee of Supreme Audit Institutions", appendiks 1). 

20 Hovedtale holdt af Yves Mersch den 30. marts 2017: "Central bank independence 
revisited". 

21 Dom af 10. juli 2003, sag C-11/00, Kommissionen mod ECB, ECLI:EU:C:2003:395, præmis 
135. 

22 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Trstenjak fremsat den 25. maj 2011, Europa-
Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland, præmis 71. 
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18 I en meddelelse til et medlem af Europa-Parlamentet23 anførte ECB, at der på 
grund af fortrolighedskrav var nogle oplysninger, som den ikke kunne give 
Revisionsretten. Den primære ret fastlægger imidlertid, at enhver EU-institution "på 
Revisionsrettens begæring [skal afgive] alle dokumenter eller oplysninger, der er 
nødvendige til gennemførelse af Revisionsrettens opgaver"24. Revisionsretten har 
således en omfattende ret til at få direkte adgang til alle oplysninger, som den finder 
nødvendige for, at den kan udføre sine revisionsopgaver, herunder om fornødent 
fortrolige dokumenter og bankspecifikke oplysninger. Hvis ECB i forbindelse med en 
fremtidig revision nægter at fremlægge revisionsoplysninger for Revisionsretten eller 
ikke følger op på en anmodning fra Revisionsretten om revisionsoplysninger, har 
Revisionsretten mulighed for at indbringe spørgsmålet for Den Europæiske Unions 
Domstol. 

19 Det er derfor almindelig praksis for Revisionsretten at vurdere og beskytte 
fortrolige oplysninger. Dette er sket i forbindelse med mange revisioner, herunder 
revisioner af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed og Den Fælles 
Afviklingsinstans. Det skal også fremhæves, at Revisionsretten og dens personale er 
underlagt klare forpligtelser vedrørende tavshedspligt, som er fastlagt direkte i 
traktaten, i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og i Revisionsrettens 
etiske rammer25. Disse bestemmelser giver tilstrækkelige garantier til at sikre, at 
fortrolige dokumenter, som Revisionsretten modtager fra reviderede enheder, ikke 
deles med uvedkommende26. 

20 ECB har tidligere anført, at andre ansvarlighedsordninger, f.eks. dens egne 
årsrapporter og Kommissionens kontroller, kompenserer for manglen på tilstrækkelig 
offentlig revision. Det skal imidlertid bemærkes, at årsrapporter, kontroller foretaget af 
lovgiverne og svar på lovgivernes forespørgsler ikke er enestående for EU, da disse 
elementer også er almindelige i de lande, hvor det er muligt at foretage fuld 
forvaltningsrevision af banktilsynsmyndigheder. Endnu vigtigere er det at påpege, at 

                                                      
23 Svar af 21. marts 2018 fra Danièle Nouy, formand for SSM, på et brev (QZ006) fra Miguel 

Viegas, medlem af Europa-Parlamentet. 

24 Artikel 287, stk. 3, i TEUF. 

25 Artikel 339 i TEUF, artikel 17 i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og 
punkt 4 i de etiske retningslinjer for Den Europæiske Revisionsret (afgørelse nr. 66-2011). 

26 Desuden har nogle af Revisionsrettens ansatte sikkerhedsgodkendelse (fra 
medlemsstaterne), der giver dem adgang til EU's klassificerede informationer op til 
CONFIDENTIAL eller SECRET. Revisionsretten har også en solid fysisk, logisk og 
organisatoriske informationssikkerhedspolitik.  
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ansvarlighedsordninger, der afhænger af institutionens villighed til at afgive oplysninger, 
næppe kan være effektive. Kun forvaltningsrevisioner med fuld adgang til oplysninger, 
udført af uafhængige professionelle revisorer og baseret på internationale standarder, 
kan sikre effektiv ansvarlighed. 

21 I denne forbindelse skal Revisionsretten understrege, at de internationale 
standarder stiller klare krav om tilstrækkelig offentlig revision i offentlige forvaltninger i 
alle demokratier (jf. punkt 6). Andre ansvarlighedsordninger kan ikke erstatte borgernes 
og parlamenternes ret til passende offentlig revision, navnlig på et område, der 
omhandler borgernes finansielle interesser såvel som det passende tilsyn med banker. 
Offentlig revision giver sikkerhed med hensyn til og oplysninger om anvendelsen af de 
offentlige midler og de risici, som skatteyderne er eksponeret for. 

Resumé og opfordring 
22 Revisionsretten har gjort en omfattende indsats for at udfylde sin rolle og fremme 
ansvarlighed og gennemsigtighed inden for banktilsyn og -afvikling. ECB's nuværende 
indstilling til at give Revisionsretten adgang til dokumenter og oplysninger forhindrer 
imidlertid Revisionsretten i at varetage sit lovbestemte ansvar korrekt. Det betyder, at 
det på banktilsynsområdet - som er forbundet med betydelige risici for de offentlige 
budgetter - stadig ikke er muligt at foretage passende offentlig revision, og at 
ansvarligheden stadig er utilstrækkelig.  

23 Revisionsretten gør derfor navnlig Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen 
opmærksom på de manglende fremskridt i drøftelserne med ECB og anmoder om:  

o at de udtrykker fuld støtte til Revisionsrettens opgaver og adgangsrettigheder til 
dokumenter vedrørende ECB og navnlig vedrørende banktilsyn  

o at de ændrer forordning (EU) nr. 1024/2013 om etablering af FTM med henblik på 
at præcisere, at Revisionsretten har beføjelser til at foretage 
forvaltningsrevisioner vedrørende ECB's tilsynsfunktioner, og at den i 
overensstemmelse med traktaten har fuld adgang til alle dokumenter, som den 
finder nødvendige til dette formål. 
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Bilag I - Tidslinje for Revisionsrettens 
indsats 

Dato Offentliggørelse Beskrivelse 

Oktober 
2011 

Kontaktkomitéen 
offentliggjorde en beslutning 
om idéerne til en dybere 
ØMU 

Kontaktkomitéen anerkendte de planlagte 
ændringer i EU's finansielle og økonomiske 
styring. Den understregede, at principperne 
om tilstrækkelig gennemsigtighed, passende 
ansvarlighed og offentlig revision er 
afgørende. 

December 
2012 

Rådets holdning til de 
lovgivningsmæssige forslag til 
etablering af FTM 

 

Februar 
2013 

Revisionsrettens udtalelse om 
de planlagte 
revisionsrettigheder 
vedrørende FTM 

Revisionsretten mente, at efterprøvning af 
operationel produktivitet omfattede revision 
af forsvarlig økonomisk forvaltning. 

Maj 2013 

Kontaktkomitéen 
offentliggjorde en erklæring 
om lovgivningsforslag 
vedrørende ØMU 

Kontaktkomitéen anerkendte de klare forslag 
til en dybere ØMU. I denne forbindelse 
understregede den igen vigtigheden af en 
sammenhængende revisions- og 
ansvarlighedsramme samt vigtigheden af 
ekstern revision i EU-lovgivningen, særlig 
med hensyn til oprettelsen af en bankunion. 

Oktober 
2013 

FTM-forordningen blev 
offentliggjort i EUT  

Juni 2014 
Revisionsretten meddelte 
ECB, at den ville indlede en 
forvaltningsrevision 

Revision vedrørende FTM's operationelle 
produktivitet. 

Juli 2014 
Revisionsretten 
offentliggjorde særberetning 
nr. 5/2014 om EBA 

Revisionsretten anbefalede en klar 
ansvarsfordeling mellem EBA, FTM og de 
kompetente nationale myndigheder. 

Juni 2015 
Revisionsretten meddelte 
ECB, at den havde vedtaget 
en revisionsplan 

Revisionsplanen vedrørende FTM blev 
forsinket betydeligt efter langvarige 
drøftelser med ECB om Revisionsrettens 
mandat. 

Juni 2015 

Kontaktkomitéen 
offentliggjorde en erklæring 
om en potentiel 
revisionsmangel samt en 
kortlægning af OR'ernes 
revisionsrettigheder 
vedrørende banktilsyn 

EU's OR'er advarede om en mulig 
eksisterende revisionsmangel vedrørende 
banktilsyn i Europa og opfordrede til 
passende ansvarlighed. Der blev også 
offentliggjort en kortlægning af 
revisionsrettighederne vedrørende 
banktilsyn, og det blev understreget, at 
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Revisionsretten burde have lignende 
rettigheder efter etableringen af FTM. 

December 
2015 

Eurogruppens formand 
besvarede Kontaktkomitéens 
erklæring med et brev 

Eurogruppen mente, at Revisionsretten 
havde mandat til at revidere banktilsyn, men 
anmodede Kommissionen om at overveje et 
aftalememorandum mellem ECB og 
Revisionsretten. 

Juli 2016 

Fælles brev fra den tyske og 
den nederlandske OR sendt til 
Europa-Kommissionen på 
vegne af Kontaktkomitéen 

Brevet opfordrede Europa-Kommissionen til 
at adressere problemerne ved 
gennemgangen af FTM-forordningen. 

November 
2016 

Revisionsretten 
offentliggjorde særberetning 
nr. 29/2016 om FTM 

Beretningen fremhævede ECB's nægtelse af 
at fremlægge væsentlige dokumenter. 

Oktober 
2017 

Europa-Kommissionen 
offentliggjorde 
gennemgangen af FTM-
forordningen 

Kommissionen bekræftede Revisionsrettens 
adgangsret til dokumenter og opfordrede 
ECB og Revisionsretten til at udarbejde et 
aftalememorandum. 

December 
2017 

Kontaktkomitéens taskforce 
vedrørende bankunion 
offentliggjorde sin rapport 
om en parallel revision 
vedrørende banktilsyn i EU 

Taskforcen konkluderede, at der var opstået 
en reel revisionsmangel på grund af ECB's 
adfærd. 

December 
2017 

Revisionsretten 
offentliggjorde særberetning 
nr. 23/2017 om SRB 

Revisionsretten anførte, at dens adgang til 
dokumenter var delvis begrænset, fordi SRB 
bortredigerede oplysninger hidrørende fra 
ECB eller undlod at fremlægge oplysninger. 

Januar 
2018 

Revisionsretten 
offentliggjorde særberetning 
nr. 2/2018 om ECB's 
krisestyring 

Fordi ECB nægtede at give adgang til vigtige 
dokumenter, fastslog Revisionsretten, at 
revisionens omfang måtte begrænses, og at 
den kun kunne drage foreløbige konklusioner 
om visse dele af ECB's arbejde. 

Februar 
2018 

Revisionsretten sendte ECB et 
udkast til et 
aftalememorandum 

Som foreslået af Kommissionen sendte 
Revisionsretten ECB et femsiders udkast til et 
aftalememorandum for at præcisere reglerne 
om adgang til dokumenter. 

Marts 
2018 

ECB besvarede en MEP's 
spørgsmål om 
Revisionsrettens adgang til 
dokumenter 

ECB anførte, at den kun i begrænset omfang 
fremlagde dokumenter for Revisionsretten, 
da den opfattede Revisionsrettens mandat 
som meget begrænset. 

April 2018 
Europa-Parlamentets 
beslutning i forbindelse med 
dechargen for 2016 

Europa-Parlamentet anerkendte, at ECB ikke 
respekterede Revisionsrettens adgang til 
information, og opfordrede ECB til at 
samarbejde fuldt ud. Det anmodede også 
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Revisionsretten om en status ved udgangen 
af 2018. 

April 2018 

ECB meddelte 
Revisionsretten, at den var 
ved at analysere det 
foreslåede 
aftalememorandum 

ECB meddelte Revisionsretten, at den havde 
modtaget det foreslåede aftalememorandum 
og var ved at analysere det. ECB oplyste også, 
at den agtede at høre interessenter. 

Juni 2018 

Revisionsretten bad ECB om 
et svar vedrørende det 
foreslåede 
aftalememorandum 

Revisionsretten bad ECB oplyse status for 
analysen af det foreslåede 
aftalememorandum og meddele, hvornår et 
svar kunne forventes. 

Juli 2018 
ECB meddelte 
Revisionsretten, at den stadig 
var ved at høre interessenter 

ECB meddelte Revisionsretten, at den stadig 
var ved at høre interessenter, og at den 
navnlig afventede et svar fra Kommissionen. 

Oktober 
2018 

ECB meddelte 
Revisionsretten, at det stadig 
ikke var muligt at give et svar 

ECB meddelte Revisionsretten, at den endnu 
ikke kunne reagere på udkastet til 
aftalememorandum, da den stadig var ved at 
høre interessenter. 

November 
2018 

Kontaktkomitéen 
offentliggjorde erklæring 

Kontaktkomitéen opfordrede 
beslutningstagerne til at styrke ansvarligheds- 
og revisionsordningerne vedrørende 
banktilsyn og sikre, at Revisionsretten har et 
klar, bredt mandat. 

December 
2018 

Revisionsretten 
offentliggjorde en meddelelse 
til Europa-Parlamentet 

Revisionsretten offentliggjorde sit svar på 
Europa-Parlamentets anmodning (fra april 
2018). Den underrettede Europa-Parlamentet 
om sin indsats og beskrev de endnu 
uafklarede spørgsmål. Som følge af disse var 
det stadig umuligt at foretage tilstrækkelig 
revision vedrørende ECB's banktilsyn, og 
ansvarligheden var derfor fortsat begrænset. 

Kilde: Revisionsretten. 
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