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Bakgrund 
01 Europeiska revisionsrätten är EU:s oberoende externa revisor och oberoende 
väktare av unionsmedborgarnas ekonomiska intressen. I den egenskapen utför 
revisionsrätten effektivitetsrevisioner1 för att främja en sund ekonomisk förvaltning och 
förbättra ansvarsskyldigheten och insynen. Revisionsrätten offentliggör resultaten av 
effektivitetsrevisionerna i särskilda rapporter. 

02 I november 2016 offentliggjorde revisionsrätten sin första särskilda rapport 
(nr 29/2016)2 om den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM), som är tillsynssystemet 
för banker i euroområdet. Under revisionen hade revisionsrätten stora svårigheter att 
inhämta revisionsbevis från Europeiska centralbanken (ECB), som är den centrala 
tillsynsmyndigheten för SSM. Eftersom ECB inte tillhandahöll många av de dokument 
som revisionsrätten begärde3 begränsades med nödvändighet revisionens inriktning 
och omfattning, och ett antal viktiga områden granskades inte. 

03 I december 2017 offentliggjorde revisionsrätten sin första särskilda rapport 
(nr 23/2017)4 om den gemensamma resolutionsnämnden. Den gemensamma 
resolutionsnämnden är resolutionsmyndighet för stora banker i euroområdet. Under 
revisionen insisterade den gemensamma resolutionsnämnden på att uppgifter från ECB 
skulle tas bort från de revisionsbevis som lämnades till revisionsrätten, och den 
tillhandahöll inga dokument som den förfogade över som härrörde från ECB. 
Revisionsrätten kunde därför inte bedöma om resolutionsplaner var fullständiga eller 
om mycket av den information som härrörde från återhämtningsplaner var riktig. 

04 I januari 2018 offentliggjorde revisionsrätten sin andra särskilda rapport 
(nr 2/2018), denna gång om ECB:s krishantering i samband med dess 
banktillsynsuppgifter5. Återigen nekade ECB revisionsrätten tillgång till de dokument 

                                                      
1  Baserat på internationell standard för högre revisionsorgan (Issai) nr 300. 

2  Revisionsrättens särskilda rapport nr 29/2016 Den gemensamma tillsynsmekanismen – En 
bra början men ytterligare förbättringar behövs. 

3  Se särskilt punkt 19 och bilaga II i revisionsrättens särskilda rapport nr 29/2016. 

4  Revisionsrättens särskilda rapport nr 23/2017 Den gemensamma resolutionsnämnden: det 
krävande arbetet med att skapa en bankunion har inletts, men mycket återstår. 

5  Revisionsrättens särskilda rapport nr 2/2018 Effektiviteten i ECB:s krishantering av banker. 
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som revisionsrätten behövde för att utföra sin uppgift. Därför offentliggjorde 
revisionsrätten endast preliminära slutsatser om vissa aspekter av ECB:s krishantering i 
samband med banktillsynsuppgifter. Det fick till följd att revisionsrätten inte kunde 
bekräfta effektiviteten i ECB:s krishantering i praktiken. 

05 I april 2018, i samband med förfarandet för ansvarsfrihet för kommissionen för 
2016, noterade Europaparlamentet revisionsrättens ansträngningar och problem. 
Parlamentet konstaterade särskilt att det från ansvarsskyldighetssynpunkt är 
oacceptabelt att ett revisionsobjekt på egen hand bestämmer vilka dokument den 
externa revisorn ska få tillgång till. Parlamentet uppmanade ECB att samarbeta med 
revisionsrätten och ge fullständig tillgång till begärda dokument. Parlamentet bad också 
revisionsrätten att senast i november 2018 meddela om man hittat en lösning på 
problemet med tillgång till information.  

Problemet och revisionsrättens 
ansträngningar 
06 Extern offentlig revision är en grundläggande beståndsdel i ett demokratiskt 
samhälle och avgörande för rättsstaten i EU. Den fyller en viktig funktion när det gäller 
att säkerställa effektivitet, ansvarsskyldighet, ändamålsenlighet och insyn i den 
offentliga förvaltningen6. Rättsstatsprincipen är en central princip för en demokrati som 
garanterar att alla i samhället (inklusive regeringen) omfattas av offentliggjorda lagar 
och rättsliga förfaranden i lika hög grad. Ansvarsskyldighet och insyn gör det möjligt för 
medborgare och deras parlament att hålla sina företrädare och dem som genomför 
beslut ansvariga för deras handlingar. De oberoende rapporter som den externa 
revisorn upprättar är ett viktigt bidrag till denna process för ansvarsskyldighet. 

07 I Europeiska unionen är ansvarsskyldighet särskilt viktigt när det gäller banktillsyn. 
Risker som uppstår på området kan äventyra stabiliteten hos finansiella system och på 
den inre marknaden. Efter finanskrisen gav lagstiftaren den gemensamma 
tillsynsmekanismen (SSM) i uppgift att utföra banktillsyn inom den rättsliga ramen för 
ECB. Tillsynsbefogenheter delegerades till ECB eftersom Meroni-doktrinen7 begränsar 
de befogenheter som kan överföras till EU-organ. ECB tillhandahåller den rättsliga 
ramen och utser fem företrädare till tillsynsnämnden, medan de berörda nationella 

                                                      
6  Såsom fastställs i FN:s resolution A/66/209. 

7  Såsom fastställdes i målen 9/56 och 10/56, Meroni & Co, Industrie Metallurgiche mot Höga 
myndigheten, [1957-1958] REG 133. 



 4 

 

myndigheterna också deltar genom att utse 19 egna företrädare till nämnden. De 
tillhandahåller även personalresurser, spelar en viktig roll vid inspektioner på plats och 
utövar tillsyn av mindre banker direkt. Resultatet är ett komplext system, där ECB har 
stor bedömningsfrihet baserad på expertbedömningar på ett mycket tekniskt och 
komplext område, men där den också förlitar sig på samarbete med de behöriga 
nationella myndigheterna. Bristen på ansvarsskyldighet och insyn i ett så komplext 
system skulle kunna få en mycket negativ inverkan på de offentliga finanserna. Också nu 
när den gemensamma resolutionsmekanismen har införts tillåter den rättsliga ramen 
under vissa förhållanden alltjämt statligt stöd eller resolutionsstöd till banker. Exempel 
på detta är rekapitaliseringar i försiktighetssyfte, det statliga finansiella 
stabiliseringsverktyget och användning av den gemensamma resolutionsfonden.  

08 Såsom beskrivs i punkterna 2 och 4 har revisionsrätten sedan 2015 gjort betydande 
ansträngningar för att främja ansvarsskyldigheten för banktillsynen i euroområdet i akt 
och mening att ge lagstiftarna och allmänheten information om effektiviteten i det 
nyligen införda systemet för banktillsyn i hela EU. ECB har dock vägrat att tillhandahålla 
viktig information.  

09 I juni 2015 uppmärksammade kontaktkommittén för de högre revisionsorganen 
inom Europeiska unionen att det hade uppstått en lucka i revisionen av banktillsynen 
efter det att många tillsynsuppgifter hade överförts till ECB8. Som svar på det menade 
Eurogruppens ordförande i ett brev till kontaktkommittén i december 2015 att det inte 
hade uppstått någon lucka i revisionen, eftersom revisionsrätten hade tillräckliga 
revisionsrättigheter. Trots det uppmanade han Europeiska kommissionen att undersöka 
om ett eventuellt ramavtal mellan revisionsrätten och ECB vore rättsligt genomförbart. 
Uppmaningen följdes i juli 2016 upp i en gemensam skrivelse till Europeiska 
kommissionen från ordförandena för de högre revisionsorganen i Tyskland och 
Nederländerna i deras egenskap av ordförande för kontaktkommitténs arbetsgrupp om 
bankunionen. I december 2017 offentliggjorde kontaktkommitténs arbetsgrupp om 
europeiska bankunionen en rapport9 där man konstaterade att det fortfarande fanns en 
reell lucka i revisionen på grund av ECB:s agerande. I november 2018 uppmanade 

                                                      
8  Kontaktkommitténs uttalande ”En fullt granskningsbar och effektiv banktillsyn som 

möjliggör ansvarsutkrävande efter införandet av den gemensamma tillsynsmekanismen”. 

9  Rapport från arbetsgruppen om europeiska bankunionen till kontaktkommittén för de 
högre revisionsorganen inom Europeiska unionen och Europeiska revisionsrätten 
(14.12.2017). 
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dessutom kontaktkommittén lagstiftarna att helt anpassa revisionsrättens mandat för 
revision av ECB:s banktillsyn till mandatet för revision av övriga EU-institutioner10. 

10 I sin översyn av SSM-förordningen11, som offentliggjordes i oktober 2017, 
betonade Europeiska kommissionen att ECB är skyldig att tillhandahålla de dokument 
eller den information som är nödvändiga för att revisionsrätten ska kunna fullgöra de 
uppgifter som följer av dess rättsliga mandat. I översynen uppmanade kommissionen 
också ECB och revisionsrätten att ingå ett interinstitutionellt avtal och närmare ange 
förfarandena för informationsutbyte för att ge revisionsrätten tillgång till den 
information som den behöver för att fullgöra sitt revisionsmandat. 

11 Efter kommissionens förslag lämnade revisionsrätten i februari 2018 ett förslag till 
samförståndsavtal till ECB som skulle underlätta revisionsrättens tillgång till den 
information som den behöver för att fullgöra sina uppgifter och ge ECB garantier för att 
konfidentiella uppgifter behandlas säkert.  

12 I november 2018 hade ECB ännu inte svarat på eller kommenterat revisionsrättens 
förslag till samförståndsavtal. På revisionsrättens förfrågan uppgav ECB för 
revisionsrätten i april 2018 att den höll på att samråda med berörda intressenter. Efter 
ytterligare en förfrågan i juni 2018 uppgav ECB för revisionsrätten att den inväntade ett 
svar från kommissionen i ärendet (se bilaga I). 

Revisionsrättens ståndpunkt 
13 Revisionsrättens mandat att utföra oberoende externa revisioner av ECB fastställs 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt12, närmare bestämt i artikel 27.2 i 
protokoll nr 4 som lyder enligt följande: ”Artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt ska endast tillämpas vid granskning av effektiviteten i ECB:s förvaltning” 
[den engelska versionen lyder ”The provisions of Article 287 of the Treaty on the 
Functioning of the European Union shall only apply to an examination of the operational 
efficiency of the management of the ECB”, ö.a.]. I förordningen om inrättande av SSM 
uppmanas dessutom specifikt revisionsrätten att ”[…] beakta de tillsynsuppgifter som 

                                                      
10  Kontaktkommitténs uttalande (CC 1/2018) av den 13 november 2018: 

https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/CC_STATEMENT_2018/CC-
STATEMENT-SSM-DEFICIENCIES-EN.pdf 

11 Förordning (EU) nr 1024/2013. 

12  Artiklarna 285 och 287.2 i EUF-fördraget. 
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ECB tilldelats genom denna förordning”13. Ordet ”operational” i den engelska versionen 
förekommer inte i de franska och tyska versionerna [och inte heller i den svenska 
versionen, ö.a.] av fördraget och har inte definierats i internationella 
revisionsstandarder, medan begreppet effektivitet länge har funnits tydligt definierat i 
internationella revisionsstandarder liksom i budgetförordningen för unionens allmänna 
budget och i revisionsrättens allmänt tillgängliga handbok för effektivitetsrevision14. 

14 Revisionsrätten anser att en bedömning av effektiviteten i tillsynsverksamheten 
innebär att man bedömer huruvida tillsynsinstitutionerna fullgör sina skyldigheter så att 
risken för finansiell instabilitet och de potentiella budgetkostnaderna minimeras15. I 
revisionsrättens effektivitetsrevisioner bedöms inte korrektheten i enskilda 
tillsynsbeslut, det vill säga revisionsrätten utför inte denna aspekt av 
regelefterlevnadsrevision eftersom den är föremål för rättslig prövning av domstolen. 
På samma sätt kommer finansiella revisioner att fortsätta att utföras av oberoende 
privata revisorer, i enlighet med lagstiftningen.   

15 Enligt alla tillämpliga internationella standarder är det revisorns ansvar att 
fastställa vilken information han eller hon behöver för att kunna utföra sina uppgifter 
och dra slutsatser16. I standarderna ges också betydelsen av att högre revisionsorgan 
har obegränsad tillgång till information internationellt erkännande17. Detta gäller även 
revisionsrätten som från ECB har rätt att begära ”de handlingar eller den information 
som revisionsrätten behöver för att kunna fullgöra sin uppgift”18, såsom fastställs i 
fördraget. Det skulle därför därför vara oacceptabelt om ett revisionsobjekt bestämde 
omfattningen på tillgången till dokument eller på något sätt begränsade tillgången till 
dokument. Men sedan 2015 har ECB, i egenskap av revisionsobjekt, på egen hand 

                                                      
13 Artikel 20.7 i förordning (EU) nr 1024/2013. 

14  Enligt artikel 33 i budgetförordningen (EU, Euratom) 2018/1046 avser principen om 
effektivitet ”det bästa förhållandet mellan de resurser som används, de verksamheter som 
bedrivs och de mål som uppnås”. I kapitel 1.2.2 i revisionsrättens handbok för 
effektivitetsrevision definieras principen om effektivitet som förhållandet mellan de 
resurser som används och de output, resultat och effekter som uppnås.  

15  Revisionsrätten anser att tolkningen av effektivitet när det gäller banktillsyn inte 
nödvändigtvis är densamma som när det gäller monetär politik. 

16  T.ex. ISA 200 och Issai 1 och 10. 

17  Issai 1, avsnitt 10, och Issai 10, princip 4, såsom fastställts av FN i resolution A/66/209. 

18  Artikel 287.3 i EUF-fördraget, som är fullt tillämplig på revisionsrättens mandat avseende 
ECB. 
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bestämt vilken information den anser är nödvändig för att revisionsrätten ska kunna 
fullgöra sina uppgifter. 

16 Tidigare har ECB hävdat att det inte skulle vara förenligt med dess oberoende som 
centralbank att bli föremål för extern effektivitetsrevision. Det är dock gängse praxis i 
många utvecklade ekonomier och EU-medlemsstater att banktillsyn omfattas av extern 
offentlig revision, även om banktillsynen utövas av en centralbank19. Det visar inte bara 
att offentlig extern revision är förenlig med centralbankers oberoende och 
Baselprinciperna för banktillsynsmyndigheter, utan också att det är en grundläggande 
princip för god offentlig förvaltning. I enlighet med dessa fakta har en ledamot av ECB-
rådet också konstaterat att det behövs lämpliga krav när det gäller ansvarsskyldighet, 
inbegripet extern offentlig revision (se ruta 1)20. 

Ruta 1 

Utdrag ur Yves Merschs anförande om centralbankers oberoende 

Av artikel 130 i fördraget och Europeiska unionens domstols rättspraxis framgår klart 
att det oberoende som ECB har är begränsat till utförandet av de uppgifter som 
eurosystemet tilldelats. Uppgifter och funktioner som tilldelats ECB genom 
sekundärlagstiftning [såsom banktillsyn] omfattas därför inte av principen om 
oberoende i artikel 130 i fördraget. 

ECB:s ansvarsskyldighet för tillsynsuppgifterna skiljer sig från och är mer 
långtgående än för uppgifterna avseende den monetära politiken på grund av de 
potentiella följderna för skattebetalarna. 

17 Europeiska unionens domstol har vidare klargjort att ECB visserligen åtnjuter stort 
oberoende i utförandet av de uppgifter som den tilldelats genom fördraget, men att det 
inte medför ”att ECB helt frigörs från Europeiska gemenskapen och undantas från alla 
gemenskapsbestämmelser”. Framför allt har domstolen konstaterat att ECB omfattas av 
”domstolens kontroll och revisionsrättens granskning”21. Domstolen har också förklarat 
att dessa uppgifter kan överlappa men att de är helt olika: ”[...] [D]omstolen [ska] på det 

                                                      
19  Till exempel i USA och Kanada (se bilaga V i revisionsrättens särskilda rapport nr 29/2016) 

liksom exempelvis i Tyskland, Frankrike, Spanien och Nederländerna (se bilaga 1 i rapporten 
från arbetsgruppen om europeiska bankunionen till kontaktkommittén för högre 
revisionsorgan). 

20  Anförande av Yves Mersch om centralbankers oberoende, 30 mars 2017. 

21  Domstolens dom av den 10 juli 2003, kommissionen mot ECB, C-11/00, ECLI:EU:C:2003:395, 
punkt 135. 
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hela taget basera sitt avgörande på förfarandets föremål. Revisionsrätten kan däremot 
[...] ingripa på eget initiativ och därvid med beaktande av sin behörighet själv fastställa 
föremålet för prövningen”22. 

18 I ett uttalande till en ledamot av Europaparlamentet23 hävdade ECB att den inte 
kunde lämna viss information till revisionsrätten på grund av kraven på sekretess. Men 
enligt primärlagstiftningen ska varje EU-institution ”på revisionsrättens begäran till 
denna överlämna de handlingar eller den information som revisionsrätten behöver för 
att kunna fullgöra sin uppgift”24. Revisionsrätten har följaktligen en bred rätt till tillgång 
till all information som den anser är nödvändig för att den ska kunna fullgöra sina 
revisionsuppgifter, inbegripet, vid behov, konfidentiella dokument och bankspecifik 
information. Om ECB under en framtida revision vägrar att lämna 
granskningsinformation till revisionsrätten eller inte vidtar några åtgärder med 
anledning av en begäran från revisionsrätten om att få granskningsinformation har 
revisionsrätten möjlighet att föra ärendet till EU-domstolen. 

19 Det är praxis för revisionsrätten att bedöma och skydda konfidentiella uppgifter. 
Detta har skett i många revisioner, bland annat av Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten och den gemensamma resolutionsnämnden. Det bör också 
understrykas att revisionsrätten och dess personal omfattas av tystnadsplikt som följer 
direkt av fördraget, tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och 
revisionsrättens etiska ram25. Bestämmelserna ger tillräckliga garantier för att 
konfidentiella dokument som revisionsrätten får från sina revisionsobjekt inte delas med 
obehöriga parter26. 

20 Tidigare har ECB hävdat att andra krav på ansvarsskyldighet, till exempel dess 
årsrapporter eller kommissionens granskningar, kompenserar för avsaknaden av 

                                                      
22  Generaladvokat Trstenjaks avgörande av den 25 maj 2011, Europeiska kommissionen mot 

Förbundsrepubliken Tyskland, punkt 71. 

23  Svar från Danièle Nouy, ordförande för SSM, av den 21 mars 2018 på brevet (QZ006) från 
Miguel Viegas, ledamot av Europaparlamentet. 

24 Artikel 287.3 i EUF-fördraget. 

25  Artikel 339 i EUF-fördraget, artikel 17 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska 
unionen och avsnitt 4 i Etiska riktlinjer för Europeiska revisionsrätten (beslut nr 66-2011). 

26  Vissa av revisionsrättens anställda har dessutom säkerhetsgodkännande (av 
medlemsstaterna) som ger dem tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter upp 
till nivån CONFIDENTIAL eller SECRET. Revisionsrätten har vidare infört en a robust fysisk, 
logisk och organisatorisk strategi för informationssäkerhet.  



 9 

 

adekvat offentlig revision. Det bör noteras att årsrapporter, granskningar av lagstiftare 
och svar på deras frågor inte är unika företeelser för EU, eftersom de är vanliga i länder 
där effektivitetsrevisioner av banktillsynsmyndigheter kan utföras fullt ut. Ännu 
viktigare är att arrangemang för ansvarsskyldighet som är beroende av institutionens 
vilja att lämna ut information knappast kan vara ändamålsenliga. Endast 
effektivitetsrevisioner med full tillgång till information, utförda av oberoende 
professionella revisorer och baserade på internationella standarder kan resultera i 
ändamålsenlig ansvarsskyldighet. 

21 Revisionsrätten måste här betona att internationella standarder klart och tydligt 
kräver att arrangemangen för offentlig revision av offentliga myndigheter ska vara 
adekvata i alla demokratier (se punkt 6). Andra arrangemang för ansvarsskyldighet kan 
inte ersätta medborgarnas och parlamentens rätt till lämpliga offentliga revisioner, 
särskilt inte på ett område som handlar lika mycket om medborgarnas ekonomiska 
intressen som om adekvat tillsyn av banker. Offentliga revisioner ger säkerhet och 
information om användningen av offentliga medel och om de risker som skattebetalarna 
är exponerade för. 

Sammanfattning och uppmaning till 
handling 
22 Revisionsrätten har gjort stora ansträngningar för att fullgöra sin uppgift och 
främja ansvarsskyldigheten och insynen i fråga om banktillsyn och bankresolution. ECB:s 
nuvarande hållning när det gäller revisionsrättens tillgång till granskningsdokument och 
granskningsinformation gör att revisionsrätten inte kan fullgöra sina lagstadgade 
skyldigheter. Vad beträffar banktillsyn, som medför betydande risker för de offentliga 
finanserna, går det ännu inte att utföra adekvat offentlig revision, och 
ansvarsskyldigheten är fortfarande otillräcklig.  

23 Revisionsrätten vill därför särskilt rikta Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens uppmärksamhet på de fruktlösa diskussionerna med ECB och ber  

• om deras fulla stöd när det gäller revisionsrättens uppgifter och rätt att få tillgång 
till dokument, framför allt med avseende på ECB och banktillsyn,  

• att förordning (EU) nr 1024/2013 om inrättande av SSM ändras, så att den klart 
och tydligt fastställer att revisionsrätten har befogenhet att utföra 
effektivitetsrevisioner av ECB:s tillsynsuppgifter och, enligt fördraget, full rätt att 
få tillgång till alla dokument som den anser är nödvändiga för detta ändamål. 
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Bilaga I – Tidslinje över revisionsrättens 
ansträngningar 

Datum Offentliggörande Beskrivning 

oktober 2011 

Kontaktkommittén 
offentliggjorde en resolution 
som svar på idéer om en 
fördjupning av EMU 

Kontaktkommittén noterade de 
planerade ändringarna av EU:s finansiella 
och ekonomiska styrning. Den betonade 
att principerna för tillräcklig insyn, 
lämplig ansvarsskyldighet och adekvat 
offentlig revision var av väsentlig 
betydelse. 

december 
2012 

Rådets ståndpunkt om 
lagstiftningsförslagen om att 
inrätta SSM 

 

februari 2013 
Revisionsrättens yttrande över 
de planerade 
revisionsrättigheterna för SSM 

Revisionsrätten ansåg att det i 
effektiviteten ingick granskning av om 
den ekonomiska förvaltningen varit sund. 

maj 2013 

Kontaktkommittén 
offentliggjorde ett uttalande 
om lagstiftningsförslag om 
EMU 

Kontaktkommittén noterade de tydliga 
förslagen till fördjupning av EMU. 
Kontaktkommittén betonade återigen 
vikten av en sammanhängande ram för 
revision och ansvarsskyldighet samt 
betydelsen av extern revision i EU:s 
lagstiftning, särskilt när det gällde 
inrättandet av en bankunion. 

oktober 2013 SSM-förordningen 
offentliggjordes i EUT  

juni 2014 
Revisionsrätten informerade 
ECB om att den planerade att 
inleda en effektivitetsrevision 

Revision av effektiviteten i SSM. 

juli 2014 
Revisionsrätten offentliggjorde 
särskild rapport nr 5/2014 om 
EBA 

Revisionsrätten rekommenderade en 
tydlig ansvarsfördelning mellan EBA, SSM 
och nationella behöriga myndigheter. 

juni 2015 
Revisionsrätten informerade 
ECB om att den hade antagit 
en revisionsplan 

Revisionsplanen för SSM försenades 
kraftigt på grund av utdragna 
diskussioner med ECB om 
revisionsrättens mandat. 

juni 2015 

Kontaktkommittén 
offentliggjorde ett uttalande 
om en potentiell lucka i 
revisionen och kartläggning av 
de högre revisionsorganens 

EU:s högre revisionsorgan 
uppmärksammade att en lucka i 
revisionen av banktillsyn i EU eventuellt 
hade uppstått och efterlyste adekvat 
ansvarsskyldighet. Dessutom 
offentliggjordes kartläggningen av 
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revisionsrättigheter inom 
banktillsyn 

revisionsrättigheter avseende banktillsyn, 
och man betonade att revisionsrätten 
måste ha liknande revisionsrättigheter 
med tanke på inrättandet av SSM. 

december 
2015 

Eurogruppens ordförande 
svarade på kontaktkommitténs 
uttalande i ett brev 

Eurogruppen ansåg att revisionsrätten 
hade ett mandat att granska banktillsyn 
men bad kommissionen att överväga ett 
samförståndsavtal mellan ECB och 
revisionsrätten. 

juli 2016 

Gemensam skrivelse till 
Europeiska kommissionen från 
de tyska och nederländska 
högre revisionsorganen för 
kontaktkommitténs räkning 

Uppmaning till Europeiska kommissionen 
att åtgärda de problem som den stött på i 
översynen av SSM-förordningen. 

november 
2016 

Revisionsrätten offentliggjorde 
särskild rapport nr 29/2016 om 
SSM 

I rapporten uppmärksammades ECB:s 
vägran att tillhandahålla väsentliga 
dokument. 

oktober 2017 
Europeiska kommissionen 
offentliggjorde en översyn av 
SSM-förordningen 

Kommissionen upprepade att 
revisionsrätten har rätt att få tillgång till 
dokument och uppmanade ECB och 
revisionsrätten att ingå ett 
samförståndsavtal. 

december 
2017 

Kontaktkommitténs 
arbetsgrupp om bankunionen 
offentliggjorde sin rapport om 
den parallella granskning som 
utförts av banktillsynen i EU 

Arbetsgruppen konstaterade att en reell 
lucka i revisionen hade uppstått till följd 
av ECB:s agerande. 

december 
2017 

Revisionsrätten offentliggjorde 
särskild rapport nr 23/2017 om 
den gemensamma 
resolutionsnämnden 

Revisionsrätten uppgav att dess tillgång 
till dokument var delvis begränsad 
eftersom den gemensamma 
resolutionsnämnden redigerade 
information som härrörde från ECB eller 
underlät att tillhandahålla information. 

januari 2018 
Revisionsrätten offentliggjorde 
särskild rapport nr 2/2018 om 
ECB:s krishantering 

Eftersom ECB vägrade att tillhandahålla 
viktiga dokument drog revisionsrätten 
slutsatsen att revisionens inriktning och 
omfattning måste bli begränsad och att 
det endast gick att dra preliminära 
slutsatser om vissa delar av ECB:s arbete. 

februari 2018 
Revisionsrätten lämnade ett 
förslag till samförståndsavtal 
till ECB 

Revisionsrätten lämnade ett femsidigt 
förslag till samförståndsavtal till ECB för 
att klargöra tillgången till dokument, 
såsom föreslagits av kommissionen. 

mars 2018 ECB lämnade svar till en 
ledamot av Europaparlamentet 

ECB uppgav att den endast lämnade ut 
begränsade dokument till revisionsrätten 
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på frågor om revisionsrättens 
tillgång till dokument 

eftersom den tolkade revisionsrättens 
mandat som mycket begränsat. 

april 2018 

Europaparlamentets uttalande 
inom ramen för förfarandet för 
beviljande av ansvarsfrihet för 
2016 

Europaparlamentet noterade att ECB inte 
respekterade revisionsrättens rätt att få 
tillgång till information och uppmanade 
ECB att samarbeta fullt ut. Det bad också 
revisionsrätten om en uppdatering av 
situationen före utgången av 2018. 

april 2018 

ECB informerade 
revisionsrätten om att den höll 
på att analysera det föreslagna 
samförståndsavtalet 

ECB informerade revisionsrätten om att 
den hade mottagit förslaget till 
samförståndsavtal och att den höll på att 
analysera det. ECB sade också att den 
planerade att samråda med berörda 
intressenter. 

juni 2018 
Revisionsrätten bad ECB om 
ett svar på det föreslagna 
samförståndsavtalet 

Revisionsrätten frågade ECB hur långt 
man hade kommit i analysen av det 
föreslagna samförståndsavtalet och när 
revisionsrätten kunde räkna med ett svar. 

juli 2018 

ECB informerade 
revisionsrätten om att den 
fortfarande höll på att samråda 
med intressenter 

ECB informerade revisionsrätten om att 
den fortfarande höll på att samråda med 
intressenter och att den väntade på ett 
svar från framför allt kommissionen. 

oktober 2018 
ECB informerade 
revisionsrätten om att den 
ännu inte kunde lämna ett svar 

ECB informerade revisionsrätten om att 
den ännu inte kunde lämna ett svar om 
det föreslagna samförståndsavtalet, 
eftersom den fortfarande höll på att 
samråda med intressenter. 

november 
2018 

Kontaktkommittén 
offentliggjorde ett uttalande 

Kontaktkommittén uppmanade 
beslutsfattarna att stärka arrangemangen 
för ansvarsskyldighet och revision när det 
gäller banktillsyn och se till att 
revisionsrätten har ett tydligt och brett 
mandat. 

december 
2018 

Revisionsrätten offentliggjorde 
ett meddelande till 
Europaparlamentet 

Revisionsrätten offentliggjorde sitt svar 
på Europaparlamentets begäran (från 
april 2018). Den informerade 
Europaparlamentet om sina 
ansträngningar och förklarade att 
problemen ännu inte hade lösts. Därför 
var det fortfarande omöjligt att på ett 
adekvat sätt granska ECB:s banktillsyn, 
och ansvarsskyldigheten förblev 
begränsad. 

Källa: Europeiska revisionsrätten. 
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