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Revizorji pravijo, da mora Evropska centralna banka 
dovoliti popoln pregled bančnega nadzora  
Evropsko računsko sodišče je pozvalo zakonodajalca Unije, naj ukrepata in zagotovita, da bo 
Evropska centralna banka (ECB) odobrila popoln dostop do dokumentov, potrebnih za izvajanje 
revizij v zvezi z bančnim nadzorom. Revizorji so v pismu Evropskemu parlamentu izrazili 
zaskrbljenost, da zaradi sedanjega stališča ECB v zvezi z dostopom do dokumentov in informacij 
ne morejo ustrezno opravljati svojega dela. Revizorji pravijo, da pri bančnem nadzoru obstaja 
veliko tveganje za javna sredstva, vendar ne bodo mogli opraviti ustrezne revizije teh 
dejavnosti, če ECB ne bo prilagodila svojega stališča glede pravice dostopa.  

Revizorji pravijo, da v njihovih razpravah z ECB ni bilo napredka. Evropski parlament in Svet 
pozivajo, naj v celoti podpreta njihovo pravico dostopa do dokumentov v zvezi z bančnim 
nadzorom in po potrebi spremenita sedanje uredbe, da bi razjasnila, da imajo revizorji dostop do 
vseh dokumentov, ki so po njihovem mnenju potrebni. 

„Ne želimo revidirati monetarne politike,“ je povedal Klaus-Heiner Lehne, predsednik 
Evropskega računskega sodišča. „Bistveno pa je, da imamo polna pooblastila za revidiranje 
nadzornih dejavnosti EBC. To je še posebej pomembno, ker je tveganje za javna sredstva zaradi 
propadov bank veliko in ker so novi nadzorni mehanizmi kompleksni.“ 

Revizorji v pismu, ki so ga napisali na zahtevo Parlamenta, navajajo tri primere, v katerih jim ECB 
ni odobrila dostopa do pomembnih informacij. Pri reviziji enotnega mehanizma nadzora leta 2016 
so imeli velike težave s pridobivanjem revizijskih dokazov. Med delom za posebno poročilo o 
Enotnem odboru za reševanje leta 2017 je odbor vztrajal pri izbrisu vseh podatkov, ki izhajajo iz 
ECB. Januarja 2018, ko so revizorji poročali o vlogi kriznega upravljanja, ki jo ima ECB, v zvezi z 
nalogami bančnega nadzora, ECB spet ni odobrila dostopa do dokumentov, potrebnih za izvedbo 
sprva načrtovanega revizijskega dela. 

Pismo revizorjev EU sledi pozivu vodij vrhovnih revizijskih institucij EU in njenih držav članic iz 
novembra 2018, da je treba razjasniti in uskladiti revizijska pooblastila nacionalnih vrhovnih 
revizijskih institucij. Vrhovne revizijske institucije so nacionalne vlade in parlamente prosile, naj v 
okviru sedanjih prizadevanj za dokončno vzpostavitev bančne unije obravnavajo vrsto 
pomanjkljivosti v ureditvah odgovornosti in revidiranja za bančni nadzor EU.  
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Pojasnila za urednike 

Evropska centralna banka je od uvedbe enotnega mehanizma nadzora edina odgovorna za nadzor 
velikih bank v državah članicah euroobmočja. Enotni mehanizem nadzora ima skupen sistem, v 
katerega so vključeni tako pristojni nacionalni organi kot tudi ECB. Skupaj je približno 130 takih 
bank, pomenijo pa 80 % bančnih sredstev v EU. Srednje velike in majhne banke neposredno 
nadzorujejo pristojni nacionalni organi. ECB pa ima končno nadzorno pristojnost in zagotavlja, da 
so nadzorne zahteve usklajene (npr. metodologija, priročniki itd.) 

Z uvedbo enotnega mehanizma nadzora so se spremenile tudi odgovornosti za revidiranje 
bančnega nadzora: 

- odgovornost za revidiranje neposrednega bančnega nadzora, ki ga izvaja ECB, tj. nadzor 
večjih bank, ni več v pristojnosti nacionalnih revizijskih institucij, temveč je postala del revizijskih 
pooblastil Evropskega računskega sodišča. Izguba pooblastil nacionalnih revizijskih institucij 
zaradi sedanjega stališča ECB v zvezi z revizijskimi pooblastili Sodišča ni bila ustrezno 
nadomeščena (ker Sodišče ni dobilo dostopa do relevantnih informacij), 

- za revidiranje nacionalnih nadzornikov srednje velikih in majhnih bank so še naprej 
odgovorne nacionalne revizijske institucije, čeprav imajo nekatere za to le omejena pooblastila, 
ali pa jih nimajo. Večina nacionalnih revizijskih institucij v euroobmočju ima težave s celovitim 
uveljavljanjem te pravice. Zato se zunanja revizija za nadzor srednje velikih in majhnih bank v teh 
državah ne izvaja v celoti. 

V Posebnem poročilu Sodišča 29/2016 je bil preučen enotni mehanizem nadzora, ki je bil 
vzpostavljen po bančni krizi za izvajanje večine nadzornega dela, ki so ga prej opravljali nacionalni 
organi. Za mehanizem je odgovorna ECB.  

V Posebnem poročilu 23/2017 je bilo preučeno delo Enotnega odbora za reševanje, ki je bil 
ustanovljen za upravljanje reševanja propadajočih bank v EU. V Posebnem poročilu 2/2018 pa je 
bila preučena operativna učinkovitost ECB v postopkih kriznega upravljanja za banke. 

 


