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ECB prezidenta Mario Dragi (Mario 
Draghi) priekšvārds 

Eiropas banku uzraudzības izveide ir bijis nozīmīgākais solis ceļā uz ciešāku 
ekonomisko integrāciju kopš Ekonomikas un monetārās savienības radīšanas. Krīze 
mums lika rūpīgi pārdomāt, kas nepieciešams, lai sasniegtu patiesu ekonomikas un 
monetāro savienību. Vēlēšanās aizsargāt iedzīvotājus, kā arī uzņēmumus no 
postošas krīzes ietekmes bija virzītājspēks pamatā "Četru prezidentu ziņojumam", 
kas iezīmēja plānu šā mērķa sasniegšanai. Banku savienības izveide tika uzskatīta 
par vislabāko risinājumu, kā apņēmīgi un pārliecinoši risināt vienu no galvenajām 
problēmām – trūkumus banku sektorā. Tas ietvēra Vienoto uzraudzības mehānismu 
(VUM), Vienoto noregulējuma mehānismu un vienotu noteikumu kopumu, t.sk. 
attiecībā uz harmonizētām noguldījumu garantiju sistēmām, kas var pārtapt par 
kopēju Eiropas noguldījuma garantiju. 

Lēmums izveidot VUM un uzticēt ECB uzraudzības uzdevumus pamatā bija politisks 
lēmums, kuru 2013. gada oktobrī pieņēma Eiropas likumdevēji – ES Padome un 
Eiropas Parlaments. ECB bija pagodinājums uzņemties šo jauno lomu, un tā ir 
apņēmusies attaisnot lielo uzticību. Tomēr VUM izveide un tā darbības 
nodrošināšana tikai viena gada laikā, vienlaikus veicot arī euro zonas 
130 nozīmīgāko banku visaptverošu novērtējumu, bija sarežģīts organizatorisks 
uzdevums. Pateicoties saviem darbiniekiem – gan līdzšinējiem, gan jaunajiem – ECB 
apliecinājusi ievērojamu spēju piemēroties. Kaut arī nodrošināta stingra monetārā 
politikas un banku uzraudzības nodalīšana, abas šīs darbības jomas var paļauties uz 
uzkrāto kompetenci, izmantojot kopējos pakalpojumus. VUM arī izmanto 
priekšrocības, ko sniedz nacionālo iestāžu pieredze un resursi. Visi šie labvēlīgie 
faktori apvienoti, veidojot vēl nebijušu sadarbības modeli.  

VUM rada institucionālos nosacījumus, lai novērstu uzraudzības prakses 
sadrumstalotību, un definē vienotu uzraudzības modeli. Mēs izstrādājam kopēju 
metodoloģiju, veidojam vienotu kultūru un kopīgu reputāciju, kas nodrošinās mums 
vajadzīgos instrumentus un stimulus, lai efektīvi pildītu uzraudzības uzdevumus. Šos 
pamatus jau esam veiksmīgi pārbaudījuši, kā liecina visaptverošais novērtējums. Bet 
tas bija tikai sākums. ECB sniegumam būs jābūt konsekventi nevainojamam dienu 
no dienas, gadu no gada, pildot ārkārtīgi sarežģītus uzraudzības uzdevumus.  

Saskaņā ar VUM regulu, kā arī iestāžu nolīgumu ar Eiropas Parlamentu un 
saprašanās memorandu ar ES Padomi ECB ir uzņēmusies augstus pārskatatbildības 
standartus. Pie tiem pieder arī pienākums sniegt gada pārskatu par tās uzraudzības 
uzdevumu izpildi, un ECB ir gandarīta publiskot tā pirmo izdevumu.  
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Uzraudzības valdes priekšsēdētājas 
Danielas Nuī (Danièle Nouy) 
priekšvārds 

Kopš 2014. gada 4. novembra ECB ir uzņēmusies atbildību par euro zonas banku 
sektora uzraudzību. ECB veic 123 banku grupu (kas ietver aptuveni 
1 200 kredītiestāžu) tiešu uzraudzību euro zonā, aptverot gandrīz 85% no kopējiem 
banku aktīviem. Ar valstu kompetento iestāžu (VKI) starpniecību tiek veikta aptuveni 
3 500 mazāku iestāžu netieša uzraudzība.  

Izveidot šo integrēto banku uzraudzības sistēmu bija būtisks uzdevums, kura izpilde 
oficiāli tika uzsākta 2013. gada 3. novembrī, kad stājās spēkā VUM regula. Pirmais 
ECB gada pārskata izdevums par uzraudzības darbību aptver šo vēsturisko periodu 
no 2013. gada 4. novembra līdz 2014. gada 31. decembrim. 

VUM īstenošana bija nepieredzēta mēroga pasākums. Bija vajadzīgi saskaņoti, 
visaptveroši un skaidri noteikti uzraudzības standarti un procesi, praktiskās 
infrastruktūras, piemēram, funkcionālas un testētas IT sistēmas, kā arī piemērotas 
pārvaldības struktūras ātrai un efektīvai lēmumu pieņemšanai. Viens no pirmajiem un 
svarīgākajiem ECB uzdevumiem bija pieņemt darbā augsti kvalificētus darbiniekus.  

Visaptverošais novērtējums, kas tika veikts bankās, kurām, visticamāk, bija jānonāk 
ECB tiešā uzraudzībā, kā noteikts VUM regulā, pats par sevi bija nepieredzēta 
apjoma uzdevums. Tā ietvaros tika veikta aktīvu kvalitātes pārbaude un stresa tests. 
Būtisks aspekts bija visu iesaistīto pušu cieša līdzdalība, kas īpaši izpaudās 
nepārtrauktā sadarbībā ar bankām. Bankām, kurās tika konstatēts kapitāla deficīts, 
bija jāsagatavo kapitāla plāni, kas īstenojami turpmākajos mēnešos. 

Veicot stresa testu kopā ar rūpīgu bilanču pārbaudi, mēs ievērojami papildinājām 
savas zināšanas par bankām, kuras mēs tagad uzraugām, un guvām vērtīgu ieskatu 
par visas Eiropas banku sistēmas tendencēm. Turklāt mēs veicinājām 
caurredzamību attiecībā uz mūsu banku stāvokli. Kopumā visaptverošais 
novērtējums radīja stingru pamatu, kā arī bija viens no būtiskākajiem elementiem 
ceļā uz euro zonas banku sektora uzticamības un stabilitātes atjaunošanu.  

Domājot par visu ar VUM izveidi saistīto sarežģīto jautājumu risināšanu, vislabākā un 
loģiskākā izvēle bija to radīt ECB ietvaros. Neviena cita institūcija nebūtu varējusi 
piedāvāt labāku atbalstu VUM izveidē. Jaunai Eiropas uzraudzības iestādei uzsākot 
darbību, ECB ilgstošā pieredze un uzticēšanās tai kā institūcijai bija nenovērtējamas 
priekšrocības.  

Pirmo reizi ES vēsturē banku uzraudzībai patiesi nodrošināts visas Eiropas mēroga 
pilnvarojums. Mūsu apņemšanās ir izmantot šo pilnvarojumu, lai panāktu, ka bankas, 
kas ir mūsu uzraudzībā, kļūtu drošākas un stabilākas visu Eiropas iedzīvotāju 
interesēs.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?&uri=CELEX:32013R1024
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VUM uzraudzības modelis 

Vissvarīgākais VUM mērķis ir uzlabot banku uzraudzības kvalitāti un konsekvenci 
euro zonā. VUM nodrošinās lielākas iespējas visu euro zonas banku salīdzinošai 
vērtēšanai un analīzei. VUM mums ļaus uzlabot uzraudzības risku novērtējuma 
instrumentus, pienācīgi ņemot vērā banku uzņēmējdarbības modeļu dažādību 
Eiropā, kas, manuprāt, ir acīmredzama priekšrocība.  

Nav šaubu, ka VUM ir ļoti piemērota sistēma, lai novērtētu, monitorētu un novērstu 
banku sektora riskus Eiropas mērogā. Tās mikroprudenciālo skatījumu papildina 
makroprudenciālie uzdevumi attiecībā uz risku monitoringu un novēršanu, raugoties 
no sistēmas mēroga perspektīvas. Turklāt VUM nodrošina spēcīgāku konsolidētu 
perspektīvu un veicina kapitāla un likviditātes efektīvu izvietošanu un pārdalīšanu 
grupu ietvaros.  

Aplūkojot tuvāk VUM pieeju banku uzraudzībai, iestādēm, kuras mēs uzraugām kopš 
2014. gada novembra, jau tagad ir skaidrs, ka mūs nekas neatturēs VUM ietvaros 
īstenot visaptverošu un praktisku uzraudzību. Mūsu uzraudzības darbinieki rūpīgi un 
pārliecinoši īsteno vienoto noteikumu kopumu. Mēs uzdodam grūtus jautājumus un, 
ja vajadzīgs, apstrīdam sniegtās atbildes. Mēs būsim stingri uzraugi, bet savā darbā 
vienmēr centīsimies būt taisnīgi un objektīvi.  

VUM stūrakmens ir nozīmīgo institūciju tiešai uzraudzībai izveidoto kopējo 
uzraudzības komandu koncepcija. Kopējo uzraudzības komandu sastāvā ietilpst 
ECB un VKI darbinieki, un tās pārvalda ECB koordinatori. Tām ir būtiska loma, lai 
sasniegtu VUM mērķi – uzturēt saikni un ciešus kontaktus ar bankām uzraudzības 
procesā. Kopējo uzraudzības komandu struktūra, kā arī horizontālo pakalpojumu 
struktūra, kas iever atbilstošo VKI ekspertu tīklu, apvieno nacionālo uzraudzības 
iestāžu dziļās speciālās zināšanas un ECB plašo pieredzi.  

VKI turpina veikt mazāk nozīmīgu iestāžu tiešu uzraudzību, kas notiek ECB 
pārraudzībā. Tā kā ECB ir atbildīga par VUM vispārējo darbību, tā var sniegt VKI 
vispārīgus norādījumus par mazāk nozīmīgo banku uzraudzību un patur 
izmeklēšanas pilnvaras attiecībā uz visām uzraudzītajām bankām.  

VUM pieeja banku uzraudzībai ir vērsta uz nākotni. Mūsu mērķis ir laikus risināt visus 
potenciālos problēmjautājumus. Mēs aicinām raudzīties uz riskiem no dažādām 
perspektīvām, un mūsu mērķis ir nodrošināt dziļu izpratni par katras iestādes riska 
faktoriem, vēlmi uzņemties riskus un uzņēmējdarbības modeli. Šo individuālo pieeju 
mēs apvienojam ar dažādu sektoru perspektīvu un pievēršam uzmanību sasaistei 
starp bankām un pārējo finanšu sistēmu. Lai VUM darbotos efektīvi, mēs arī aktīvi 
aicināsim turpināt banku darbības regulatīvās vides harmonizāciju. Saglabājoties 
regulējuma sadrumstalotībai, tikai ar uzraudzības prakses konverģenci vien nav 
iespējams nodrošināt vienlīdzīgus darbības nosacījumus. Šajā sakarā VUM aktīvi 
piedalīsies Eiropas Banku iestādes (EBI) darbā, lai ES līmenī izveidotu vienotu 
noteikumu kopumu un vienotu uzraudzības rokasgrāmatu. 
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2015. gada prioritātes 

2015. gadā, kas būs pirmais pilnais VUM darbības gads, sākuma punkts 
turpmākajam darbam būs no visaptverošajā novērtējumā konstatētajiem faktiem 
izrietošie pasākumi. Uzraudzības valde atbilstoši vispārējai situācijai noteikusi arī 
darbības prioritātes un – galvenokārt saistībā ar VUM uz risku balstīto pieeju 
uzraudzībai – būtiskākos riskus banku sektorā.  

Pēdējos gados bankas darbojušās nelabvēlīgos makroekonomiskajos apstākļos, kas 
kavējuši to spēju gūt peļņu. Jāsaka, ka vājā ekonomiskā aktivitāte un augstais 
bezdarba līmenis joprojām mazina banku pelnītspēju. Vājas tautsaimniecības 
izaugsmes un zemas inflācijas gaidu apstākļos procentu likmes sasniegušas 
vēsturiski zemāko līmeni. Ilgstošais zemu procentu likmju periods, kam raksturīgas 
zemas aizdevumu procentu likmju starpības, rada bankām konkrētas problēmas 
saistībā ar ieņēmumu gūšanu, riska darījumiem un aktīvu un pasīvu pārvaldību. 

2015. gada prioritātes uzraudzības jomā balstās uz visaptverošajā novērtējumā 
konstatētajiem faktiem, īpaši attiecībā uz kredītrisku. Kopējās uzraudzības 
komandas pārbauda, vai bankas ņēmušas vērā šos konstatējumus un vai tās efektīvi 
un konsekventi īsteno citus korektīvos pasākumus, kas izriet no visaptverošā 
novērtējuma, un pienācīgi risina vēl nenovērstos trūkumus. Konkrētāk, ienākumus 
nenesošo riska darījumu un uzkrājumu līmeņa palielinājumi iespējami lielā mērā 
jāatspoguļo finanšu pārskatos, bet gadījumos, ja tādu nav, – otrā pīlāra kapitāla 
pietiekamības novērtējumos. Kopējās uzraudzības komandas arī rūpīgi pārbaudīs 
visaptverošajā novērtējumā neietvertos portfeļus, kuri var radīt būtiskus riskus. 

Būtiskāko risku analīzē tika konstatēts īpaši augsts riska darījumu līmenis attiecībā 
pret uzņēmumu segmentu, kurā īpaši strauji pieaug ienākumus nenesošo riska 
darījumu apjoms. Bankām, kuras darbojas krīzes vissmagāk skartajās VUM 
dalībvalstīs, ir lielāka iespēja saskarties ar uzņēmumu bankrotiem, tāpēc tās tiek 
uzraudzītas stingrāk. Turklāt 2015. gadā īpaša uzmanība jāpievērš aizdevumiem 
kredītņēmējiem ar būtisku saistību apjomu. 

Attiecībā uz kvalitātes jautājumiem uzraudzības uzmanības centrā ir banku 
kredītriska pārvaldības funkciju efektivitāte un noturība, lai novērtētu kontroles 
vides riska mazināšanas kapacitāti. Padziļināta uzmanība tiek pievērsta specifiskiem 
trūkumiem, kas aktīvu kvalitātes pārbaudē konstatēti saistībā ar metodoloģiju, 
politiku, ienākumus nenesošu riska darījumu klasifikācijas kļūdām un uzkrājumu 
veidošanas modeļiem, veicinot harmonizāciju un vienlīdzīgus nosacījumus 
grāmatvedības praksē. Kopējās uzraudzības komandas izvērtē nepieciešamību pēc 
uzraudzības pasākumiem operatīvu darbību veidā vai izmantojot uzraudzības 
pilnvarojumu. 

Vēl viena 2015. gada prioritāte ir uzņēmējdarbības modeļu dzīvotspēja un 
pelnītspēju veicinošie faktori. Uzraudzības darbinieki pievērš uzmanību agresīvas 
peļņas meklējumu stratēģijas gadījumiem, lai identificētu pārāk brīvus kredītu 
standartus un cenu politikas nepilnības. Balstoties uz visaptverošā novērtējuma 
ietvaros paveikto, rūpīgi tiek pārbaudīti to banku kapitāla plāni, kurām konstatētas 
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vājās vietas, pat ja tās sekmīgi izturējušas novērtējumu, īpašu uzmanību pievēršot 
stabilu un ticamu biznesa plānu izpildei. 

Kopējās uzraudzības komandas īpašu uzmanību pievērš arī institucionālā līmeņa 
pārvaldībai, piemēram, valdes struktūrai, tās kompetencei, dažādībai, problēmām 
un kultūrai. Sagatavošanas stadijā ir banku risku uzņemšanās regulējuma un 
uzņēmējdarbības prakses kvalitātes lejupējs novērtējums. Nozīmīgās iestādes tiks 
īpaši mudinātas oficiāli definēt savu riska uzņemšanās līmeni, un kopējās 
uzraudzības komandas pārbaudīs, vai tas tiek atspoguļojas ikdienas riska vadībā.  

Vadības informācijas kvalitāte ir vēl viens jautājums, kas 2015. gadā atrodas 
uzraudzības uzmanības centrā, kopējām uzraudzības komandām vērtējot, vai 
pārskati par riskiem, ko saņem valde un izpildvadība, sagatavoti tādā kvalitātē un 
detalizācijas pakāpē, lai tās varētu īstenot savas pārraudzības funkcijas. Tās vērtē 
arī, cik stingras ir banku iekšējās stresa testēšanas procedūras, kas ir droša riska 
uzņemšanās regulējuma svarīga sastāvdaļa. Balstoties uz visaptverošo novērtējumu, 
kopējās uzraudzības komandas veido padziļinātu izpratni par banku stresa 
testēšanas sistēmu pārvaldību, metodoloģijas integritāti un izmantoto datu kvalitāti. 

Kapitāla pietiekamība un likviditāte joprojām ir problēma un būtiska prioritāte, kuru 
kopējās uzraudzības komandas risinās pastāvīgi, kā sākumpunktu ņemot 
visaptverošā novērtējuma rezultātus un uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas 
procesa lēmumus 2015. gadam. 

Vēl viena būtiska izpētes joma ir banku iekšējo modeļu apstiprināšanas 
pārbaude. Lai vairotu banku riska svērto aktīvu un kapitāla rādītāju aprēķinu 
ticamību, ir būtiski palielināt iekšējo modeļu sistēmu konsekvenci. Lai uzlabotu 
apstiprināšanas procesa konsekvenci un risinātu iespējamos trūkumus saistībā ar 
modeļu izmantošanu bankās, nepieciešama pamatīga un nepārtraukta 
monitorēšana. Lai gan šī ir 2015. gada prioritāte, ņemot vērā esošo modeļu lielo 
skaitu, šāda pārbaude ir vairāku gadu projekts. 

Attiecībā uz regulatīvo bāzi, viens no lielākajiem izaicinājumiem ir banku spēja 
pakāpeniski pāriet uz CRR/CRD IV regulējuma paketi, kas ietver arī stingrākas 
kapitāla prasības. ECB rūpīgi iepazīstas ar dažādās valstīs pastāvošajiem 
izņēmumiem, lai mazinātu sadrumstalotību VUM valstīs un tās rezultātā iespējamo 
kapitāla kvalitātes pasliktināšanos. Tā monitorē kapitāla kvalitāti (t.i., tā spēju 
iedarbīgi absorbēt zaudējumus), kā arī kapitāla sadalījumu banku grupu iekšienē un 
starp tām. Problēmas saistībā ar kapitāla bāzi jārisina, izmantojot kapitāla 
plānošanas procesu uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa ietvaros, lai 
veicinātu banku noturību. ECB mērķis ir uzlabot likumdošanas aktu īstenošanas 
konverģenci euro zonā.  

Tāpat kā kapitāla pietiekamība, arī visievainojamāko banku likviditātes 
monitorings joprojām ir viena no svarīgākajām prioritātēm. Uzraudzības darbinieki 
biežāk tiksies ar bankām, kuru likviditātes stāvoklis pasliktinās, un vajadzības 
gadījumā varēs noteikt papildu prasības.  
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Attiecībā uz operatīvajiem riskiem galvenais jautājums ir vadības regulējuma 
atbilstība, kā arī risku identificēšanas un iespējamo būtisko zaudējumu 
samazināšanas procesu efektivitāte. Reaģējot uz pieaugošajām bažām par bīstamu 
uzņēmējdarbības praksi, bankām, kas uzskatāmas par būtiski pakļautām tā 
dēvētajam "ētikas riskam", tiek prasīts paziņot potenciālo tiesvedības izmaksu 
apjomu. Lai novērtētu noteikumu atbilstību un novērstu neparedzētu ietekmi, tiks 
pārskatīti iekšējie pasākumi. Galvenās bažas attiecībā uz banku IT sistēmām ir 
nepietiekams finansējums un IT risinājumu un risku vadības regulējuma 
nepilnības, kiberdrošība un datu integritāte, kā arī visaptverošā novērtējuma laikā 
konstatētie trūkumi.  

Šīs prioritātes galvenokārt attiecas uz ECB tieši uzraudzītajām nozīmīgajām 
iestādēm. Attiecībā uz mazāk nozīmīgām iestādēm, kuras ir ECB netiešā 
uzraudzībā, vispārējie mērķi 2015. gadam ir pabeigt ECB uzraudzības pieejas 
izstrādi un ieviešanu, apspriežoties ar VKI un saskaņā ar standartiem, kas izstrādāti 
VUM kopumā. Mazāk nozīmīgo iestāžu lielās dažādības dēļ nepieciešamas tādas 
uzraudzības pieejas, kas efektīvi apvieno vietējās zināšanas ar kopēju metodoloģiju. 
ECB nosaka prioritātes savām darbībām, nodrošinot, ka pienācīga uzmanība tiek 
veltīta iestādēm, kuru riska līmenis tiek vērtēts kā augsts. Tādējādi mazāk nozīmīgo 
iestāžu uzraudzības regulējumā nodrošināts proporcionalitātes princips, kas konkrēti 
atspoguļojas dažādo netiešas uzraudzības instrumentu pielietošanas veidā. 

Attiecībā uz horizontālām darbībām 2015. ada prioritāte ir veicināt uzraudzības 
pieeju turpmāku harmonizāciju visā VUM. Tas ietver valstu esošās uzraudzības 
prakses novērtēšanu un labākās prakses identificēšanu, standartu izstrādi, kā arī 
harmonizētas uzraudzības metodoloģijas testēšanu un tālāku pilnveidošanu.  

Visaptverošākas pieejas veicināšana banku uzraudzībā ir vēl viena stratēģisko 
uzdevumu joma.  

Visbeidzot, būtisks uzdevums saistībā ar horizontālajām darbībām 2015. gadā ir 
izveidot stabilu informācijas apmaiņu un sadarbības kanālus ar visām 
attiecīgajām iesaistītajām pusēm. Tas ietvers saprašanās memorandu un sadarbības 
līgumu saskaņošanu ar attiecīgajām ārējām iesaistītajām pusēm, dalību 
starptautiskos forumos par standartu un noteikumu izstrādāšanu un komunikācijas 
kanālu un diskusiju platformu izveidi būtiskākajai ECB un VKI ekspertu saziņai. 

Te attiecīgi nonākam pie stratēģiskā mērķa – gan ECB, gan VKI veidot VUM 
komandas kultūru. Ir būtiski, lai mūsu augsti kvalificētie darbinieki, kas darbojas 
dažādās iestādēs dažādās valstīs, varētu kopā strādāt, lai sasniegtu kopīgus 
mērķus. Turpināsies darbs pie VUM cilvēkresursu politikas izstrādes attiecībā uz 
apmācību, darba novērtējumu un VUM iekšējo mobilitāti saskaņā ar vispārējo ES 
likumdevēju prasību veicināt vienotu uzraudzības kultūru un patiesi integrētu 
uzraudzības mehānismu. 

VUM priekšā vēl daudz darba, lai īstenotu neatkarīgas, visaptverošas un uz nākotni 
vērstas uzraudzības labāko praksi, nodrošinot bankām vienlīdzīgus darbības 
nosacījumus. Pirmajā darbības gadā esam veikuši novērtējumu, vai mūsu 
pieņēmumi bijuši pareizi, īpaši attiecībā uz nepieciešamajiem resursiem un 
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uzraudzības pieeju harmonizācijas ātrumu. Gaidāms, ka organizācijai uzkrājot 
pieredzi un nobriestot, mēs arvien lielākā mērā sasniegsim sarežģītos uzraudzības 
mērķus. Visaptverošais novērtējums bija svarīgs precedents vertikālajai un 
horizontālajai uzraudzībai, ko veic VUM, un tas atklāja, ka konsekventai uzraudzībai 
euro zonā nepieciešams pilnībā saskaņots regulējums. ECB pilnībā apņēmusies 
izveidot tādu regulatīvo un uzraudzības sistēmu, kas nodrošinātu banku sistēmas 
drošumu un ilgtspēju un finanšu sistēmas stabilitāti. 
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1. Pārskats par VUM 

Šajā nodaļā galvenā uzmanība pievērsta  

• jaunās banku uzraudzības institucionālās struktūras izveidei euro zonā un ar to 
saistītajām pārvaldes struktūrām;  

• uzraudzības funkcijas organizācijai ECB.  

Pieminēta arī jaunā kārtība, kādā norisināsies ECB banku uzraudzības jomas 1 
iesaiste atbilstošajās ES un starptautiskajās institūcijās un forumos. 

1.1. Pārskatatbildība un ārējā komunikācija  

VUM regula nosaka, ka uzraudzības pilnvaru nodošana ECB jālīdzsvaro ar 
atbilstīgām prasībām par pārredzamību un pārskatatbildību. Tādējādi viena no ECB 
prioritātēm bija izstrādāt pamatprincipus regulāru pārskatu sniegšanai Eiropas 
Parlamentam un ES Padomei, kā arī izveidot efektīvus ārējās komunikācijas kanālus.  

1.1.1. Stingras pārskatatbildības sistēmas ieviešana 

VUM regula ECB uzraudzības funkcijai nosaka pamatotu un stingru regulējumu 
attiecībā uz pārskatatbildību Eiropas Parlamenta un ES Padomes priekšā. 
Demokrātiskas pārskatatbildības īstenošanas praktiskie aspekti saistībā ar 
uzdevumiem, kas ECB uzticēti saskaņā ar VUM regulu, izklāstīti 

• Iestāžu nolīgumā starp Eiropas Parlamentu un ECB; 

• Saprašanās memorandā starp ES Padomi un ECB.  

Turklāt VUM regula paredz arī vairākas pārskatu sniegšanas prasības, t.sk. Eiropas 
Komisijai un valstu parlamentiem. 

Pārskatatbildības nodrošināšanas galvenie kanāli 

Īstenojot VUM regulas prasības, ECB uzņemas pārskatatbildību Eiropas Parlamentā 
pārstāvēto Eiropas pilsoņu priekšā, piedaloties regulārās publiskās uzklausīšanās un 
ad hoc viedokļu apmaiņās starp Uzraudzības valdes priekšsēdētāju un Parlamenta 
Ekonomikas un monetāro lietu komiteju, kā arī atbildot uz Eiropas Parlamenta 
locekļu rakstiski iesniegtiem jautājumiem. Arī Eurogrupa rakstiski vai mutiski var 
uzdot jautājumus un rīkot regulāras un ad hoc viedokļu apmaiņas, piedaloties ārpus 
euro zonas esošo iesaistīto dalībvalstu pārstāvjiem. Uzraudzības valdes 
priekšsēdētājs arī iepazīstina Parlamenta Ekonomikas un monetāro lietu komiteju un 
                                                                    
1  ECB banku uzraudzības joma aptver visas banku uzraudzībā iesaistītās ECB nodaļas. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?&uri=CELEX:32013R1024
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32013q113001_lv_txt.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/mou_between_eucouncil_ecb.pdf
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Eurogrupu ar VUM gada pārskatu. Gada pārskats tiek nosūtīts arī Eiropas Komisijai 
un valstu parlamentiem. Arī valstu parlamenti var rakstiski iesniegt jautājumus 
Uzraudzības valdes priekšsēdētājam un uzaicināt Uzraudzības valdes priekšsēdētāju 
vai citu locekli piedalīties viedokļu apmaiņā par kredītiestāžu uzraudzības 
jautājumiem attiecīgajā dalībvalstī. 

Pārskatatbildības prasību izpilde 

Runājot par Eiropas Parlamentu, 2014. gadā Uzraudzības valdes priekšsēdētāja 
piedalījās šādās Parlamenta Ekonomikas un monetāro lietu komitejas sēdēs: 

• divās parastajās publiskās uzklausīšanas sēdēs (18. martā un 3. novembrī); 

• divās ad hoc viedokļu apmaiņās (4. februārī un 3. novembrī).  

Daniela Nuī piedalījās arī ECB un Parlamenta seminārā, kas notika 2014. gada 
14. oktobrī jaunā Parlamenta sasaukuma darbības sākumposmā, lai sniegtu Eiropas 
Parlamenta locekļiem skaidrojumus par VUM sagatavošanās darbu. Uzraudzības 
valdes priekšsēdētāja vietniece Sabīne Lautenšlēgere 2015. gada 12. janvārī 
uzņēma Eiropas Parlamenta locekļus ECB, lai sniegtu tiem pārskatu par ECB 
prioritātēm 2015. gadā uzraudzības jomā. 

ECB regulāri nosūtīja Eiropas Parlamentam arī notikušo Uzraudzības valdes 
sanāksmju gaitas konfidenciālus izklāstus un nesen pieņemto tiesību aktu sarakstus 
(sk. ECB pieņemto juridisko instrumentu saraksts attiecībā uz banku uzraudzības 
vispārējo regulējumu). 

Laikā no 2013. gada novembra līdz 2015. gada 15. janvārim ECB savā interneta 
vietnē publicēja 14 atbildes uz Eiropas Parlamenta locekļu jautājumiem par 
uzraudzības lietām. Vairums jautājumu attiecās uz sagatavošanās darbu un 
visaptverošo novērtējumu.  

Attiecībā uz ES Padomi Uzraudzības valdes priekšsēdētāja 2014. gadā četras reizes 
apmeklēja ECOFIN Padomes un Eurogrupas sanāksmes. Sākot ar 2014. gada 
4. novembri, Uzraudzības valdes priekšsēdētāja sāka pildīt pārskatatbildības 
prasības ES Padomes priekšā caur Eurogrupu. 

Pildot prasības sniegt pārskatus valstu parlamentiem, Uzraudzības valdes 
priekšsēdētāja piedalījās šādās divās viedokļu apmaiņās: 

• 2014. gada 8. septembrī – ar Vācijas Bundestāga Finanšu Komiteju. Kopā ar 
Danielu Nuī tajā piedalījās toreizējā Federālās finanšu uzraudzības iestādes 
(BaFin) prezidente Elke Kēniga (Elke König); 

• 2014. gada 16. decembrī – ar Francijas Assemblée nationale Eiropas lietu 
komiteju. Kopā ar Danielu Nuī tajā piedalījās Autorité de contrôle prudentiel et 
de résolution (ACPR) ģenerālsekretārs Eduards Fernandess-Bollo (Edouard 
Fernandez-Bollo).  

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2014/html/se140318.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2014/html/se141103.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/accountability/html/index.lv.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/accountability/html/index.lv.html
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2014. gadā ECB izpildīja arī vairākas vienreizējas pārskatatbildības prasības, 
gatavojoties pilnībā uzņemties uzraudzības uzdevumus saskaņā ar VUM regulu, 
t.sk.: 

• ceturkšņa pārskatu par VUM regulas praktiskajā īstenošanā gūtajiem 
panākumiem publicēšana: 

• VUM ceturkšņa pārskats 2014/1 
• VUM ceturkšņa pārskats 2014/2 
• VUM ceturkšņa pārskats 2014/3 
• VUM ceturkšņa pārskats 2014/4 

• grozījumi ētikas regulējumā, ņemot vērā ECB jauno uzraudzības iestādes lomu;  

• ECB lēmuma par nošķirtības īstenošanu, kas regulē ECB monetārās politikas 
un uzraudzības funkciju nošķiršanu, publicēšana. 

1.1.2. Efektīvu ārējās komunikācijas kanālu un instrumentu izstrādāšana 

Efektīva ārējā komunikācija ir būtiska, lai nodrošinātu izpratni, atsaucību un 
uzticēšanos VUM plašākā banku savienības kontekstā un nostiprinātu ECB banku 
uzraudzības jomas uzticamību un reputāciju. Ņemot vērā citu uzraudzības iestāžu 
labāko praksi komunikācijas jomā, tika izstrādāti komunikācijas pamatprincipi 
uzraudzības jomā, kurus apstiprināja Uzraudzības valde. 

Turklāt, lai padarītu ārējo komunikāciju pieejamāku plašai sabiedrībai, atkarībā no 
adresāta tiek nodrošināta dokumentu tulkošana.  

• Tiesību aktos noteiktās publikācijas un sabiedrības informēšanas līdzekļi 
pieejami visās oficiālajās ES valodās. 

• VUM iesaistīto valstu iedzīvotājiem paredzētā informācija tiek tulkota šo valstu 
oficiālajās valodās. 

2014. gadā tika izstrādāti šādi komunikācijas kanāli un instrumenti. 

• Banku uzraudzības interneta vietne 
VUM svarīgākais komunikācijas instruments ir VUM veltītā jaunā interneta 
vietne, kas pieejama kopš 2014. gada 4. novembra. Interneta vietnē ietverta 
informācija plašai sabiedrībai, uzraudzītajām bankām un citām ieinteresētajām 
pusēm, t.sk. paziņojumi presei (2014. gadā publicēti 20 paziņojumi presei), 
runas, intervijas, tiesību akti un tiešraides. Sadaļas, kuras tiešā veidā skar 
plašāku lasītāju loku, tulkotas visās oficiālajās ES valodās. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmqr20141lv.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmqr20142lv.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmqr20143lv.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmqr20144.lv.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2014/html/sr141222.en.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_ecb_2014_39_f_sign.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/html/index.en.html
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• Banku uzraudzības vadlīnijas 
2014. gada 30. septembrī ECB publicēja "Banku uzraudzības vadlīnijas" visās 
euro zonas valodās. Vadlīniju mērķis ir skaidrot bankām, sabiedrībai un 
plašsaziņas līdzekļiem, kā darbojas VUM, un sniegt norādījumus par VUM 
uzraudzības praksi. Tas ir rīks, kas tiks regulāri aktualizēts, lai atspoguļotu 
jauno pieredzi, kas iegūta praktiskajā darbībā. Sīkāku informāciju sk. 
2.2.2. sadaļā.  

• Sabiedriskās apspriešanas 
Atbilstoši VUM regulai tika rīkota sabiedriskā apspriešana par šādiem trim ECB 
regulu projektiem:  

1) ECB VUM pamatregulas projekts;  

2) ECB regulas par uzraudzības maksām projekts;  

3) ECB regulas par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu projekts.  

Apspriešanas mērķis bija uzzināt ieinteresēto ES iedzīvotāju, tirgus dalībnieku 
un citu iesaistīto pušu viedokļus. Ikvienas apspriešanas ietvaros Frankfurtē tika 
organizētas publiskās uzklausīšanas, kuru gaitu varēja vērot tiešraidē ECB 
interneta vietnē. Saņemtās atsauksmes tika ņemtas vērā, sagatavojot tiesību 
aktu galīgo redakciju. 

• Sabiedrības jautājumi 
Saistībā ar ECB jaunajiem uzraudzības pienākumiem būtiski pieaudzis no 
iedzīvotājiem saņemto jautājumu skaits. Tāpēc ECB palielināja par sabiedrības 
jautājumiem atbildīgā dienesta kapacitāti. Daži no saņemtajiem jautājumiem 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmguidebankingsupervision201411.lv.pdf?404fd6cb61dbde0095c8722d5aff29cd
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/html/index.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/tvservices/webcasts/html/index.en.html
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iekļauti uzraudzībai veltītajā interneta vietnē publicētajos bieži uzdotajos 
jautājumos, kas tiek regulāri aktualizēti. 

• Izglītojošie materiāli 
Interneta vietnē sniegta speciāli plašai sabiedrībai paredzēta informācija, t.sk. 
īsi videomateriāli un skaidrojoši apraksti, kuru uzdevums ir vairot izpratni un 
izglītot plašu auditoriju banku uzraudzības jautājumos. Šie materiāli pēc 
vajadzības tiks aktualizēti un papildināti.  

1.2. Uzraudzības valde un Vadības komiteja 

1.2.1. Uzraudzības valde 

Atbilstoši VUM regulai ECB uzticēto uzdevumu plānošanu un izpildi pilnībā īsteno 
Uzraudzības valde, kas ir ECB iekšēja struktūra. Uzraudzības valde sagatavo 
lēmumu projektus, kurus apstiprina ECB Padome, pamatojoties uz iebildumu 
neizteikšanas procedūru (sk. 1. att.). Lēmumus uzskata par pieņemtiem, ja ECB 
Padome neizsaka iebildumus noteiktā laikposmā, kas nepārsniedz 10 dienas. Taču 
lēmumus par vispārējo regulējumu Padome pieņem, neizmantojot lēmumu 
neizteikšanas procedūru (piemērs – VUM pamatregula). 

1. attēls 
Iebildumu neizteikšanas procedūra 

 

 

b) iebilst

Pārskatīšana

Mediācija

Iebildumi

a) neiebilstiesniedz lēmuma projektu

juridiska vai fiziska
persona, kuru skar 

lēmums,
var pieprasīt tā 

izskatīšanu 
Administratīvajā 

pārskatīšanas 
padomē

nosūta atpakaļ Uzraudzības valdei
jauna lēmuma projekta iesniegšanai

iesniedz Uzraudzības valdei atzinumu, kas 
nav saistošs, jauna lēmuma projekta 
iesniegšanai

risina kompetento iestāžu viedokļu 
atšķirības par iebildumu

PadomeUzraudzības valde Lēmumu 
pieņemšana

Mediācijas grupa

Administratīvā 
pārskatīšanas 

padome

Juridiskas 
personas

https://www.youtube.com/watch?v=n2t0Wt9hGUc&feature=player_embedded
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Uzraudzības valdes izveide, t.sk. priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un triju 
ECB pārstāvju iecelšana laikā no 2013. gada decembra otrās puses līdz 2014. gada 
sākumam, bija svarīgs solis VUM izveidē.  

ES Padome 2013. gada 16. decembrī par Uzraudzības valdes priekšēdētāju iecēla 
Danielu Nuī. Daniela Nuī tika iecelta, pamatojoties uz ECB Padomes 2013. gada 
20. novembra priekšlikumu, kas tika iesniegts pēc atklātas atlases procedūras. 
11. decembrī viņas iecelšanu amatā apstiprināja Eiropas Parlaments. Atbilstoši VUM 
regulā noteiktajai un Eiropas Parlamenta un ES Padomes apstiprinātajai kārtībai šī 
iecelšana amatā notika saskaņā ar paātrinātu procedūru.  

Pēc Eiropas Parlamenta apstiprinoša lēmuma par Uzraudzības valdes 
priekšsēdētāja vietnieci ar 2014. gada 12. februāri Padome iecēla Sabīni 
Lautenšlēgeri (Sabine Lautenschläger). Kā noteikts VUM regulā, priekšsēdētāja 
vietnieku ieceļ no ECB Valdes locekļu vidus.  

ECB Padome 2014. gada 6. martā Uzraudzības valdē iecēla trīs ECB pārstāvjus: 
Ignacio Angeloni (Ignazio Angeloni), Džūliju Diksoni (Julie Dickson) un Sirku 
Hemelainenu (Sirkka Hämäläinen), bet ceturtais pārstāvis Liks Kūne (Luc Coene) 
tika iecelts 2015. gada 18. februārī. 

Pēc priekšsēdētāja iecelšanas VKI tika aicinātas norīkot pa vienam pārstāvim. 
Gadījumos, kad kompetentā iestāde nav nacionālā centrālā banka (NCB), 
Uzraudzības valde var pieņemt lēmumu pieaicināt pārstāvi no attiecīgās valsts 
centrālās bankas. Šādā gadījumā balsošanas procedūrā abi pārstāvji tiek uzskatīti 
par vienu locekli.  

VUM regula paredz, ka ECB Padome pieņem iekšējos noteikumus, kuros sīki 
izklāstītas tās attiecības ar Uzraudzības valdi. ECB Valde 2014. gada 22. janvārī 
attiecīgi grozīja ECB Reglamentu. Konkrēti, pārstrādātie noteikumi paredz sadarbību 
starp ECB Valdi un Uzraudzības valdi, pamatojoties uz iebildumu neizteikšanas 
procedūru. Turklāt, lai pienācīgi atspoguļotu ECB Padomes atbildību par iekšējo ECB 
organizāciju un tās lēmumu pieņemšanas procesu saskaņā ar ECBS un ECB 
Statūtiem, ECB Reglamentā tika iestrādāti arī konkrēti noteikumi, kas regulē 
Uzraudzības valdes procedūras.  

Uzraudzības valde 2014. gada 31. martā pieņēma savu Reglamentu, kas 
interpretējams saistībā ar pārskatīto ECB Reglamentu. 

Uzraudzības valdes Ētikas kodekss tika apstiprināts 2014. gada 12. novembrī un 
stājās spēkā nākamajā dienā. Ētikas kodeksa mērķis ir radīt vispārēju augstu ētikas 
standartu sistēmu, kas jāievēro Uzraudzības valdes locekļiem un citiem Uzraudzības 
valdes sanāksmju dalībniekiem, un noteikt konkrētas procedūras attiecībā uz 
potenciālajiem interešu konfliktiem un citām situācijām.  

 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/governance/html/index.lv.html
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014d000101_lv_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026lv_protocol_4.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026lv_protocol_4.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014d000101_lv_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_182_r_0014_lv_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/code_of_conduct_for_the_members_of_the_supervisory_board_.pdf
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Priekšsēdētāja Daniela Nuī Kipra Kiriaks Zings (Kyriacos Zingas; Central Bank of Cyprus; līdz 
2014. gada 31. oktobrim) 
Jangs Dimitriou (Yiangos Demetriou; Central Bank of Cyprus; 
kopš 2014. gada 1. novembra) 
 

Priekšsēdētāja vietniece Sabīne Lautenšlēgere Latvija Kristaps Zakulis (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)  
Zoja Razmusa (Latvijas Banka) 

ECB pārstāvji Ignacio Angeloni 
Liks Kūne (kopš 2015. gada 11. marta) 
Džūlija Diksone 
Sirka Hemelainena 

Lietuva Ingrīda Šimonīte (Ingrida Šimonytė; Lietuvos bankas; kopš 
2015. gada 1. janvāra) 

Beļģija Matiass Devatriponts (Mathias Dewatripont; Nationale Bank 
van België/Banque Nationale de Belgique) 

Luksemburga Klods Simons (Claude Simon; Commission de Surveillance du 
Secteur Financier)  
Norbērs Gofinē (Norbert Goffinet; Banque centrale du 
Luxembourg) 

Germany Elke Kēniga (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht; līdz 2015. gada 28. februārim) 
Fēlikss Hufelds (Felix Hufeld; Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht; kopš 2015. gada 1. marta) 
Andreass Dombrets (Andreas Dombret; Deutsche 
Bundesbank) 

Malta Karols Gabareta (Karol Gabarretta; Malta Financial Services 
Authority) 
Aleksandrs Demarko (Alexander Demarco; Bank Ċentrali ta' 
Malta/Central Bank of Malta) 

Igaunija  Kilvars Keslers (Kilvar Kessler; Finantsinspektsioon) 
Madiss Millers (Madis Müller; Eesti Pank) 

Nīderlande Jans Sijbrands (Jan Sijbrand; De Nederlandsche Bank) 

Īrija Sirils Rū (Cyril Roux; Central Bank of Ireland/Banc Ceannais 
na hÉireann) 

Austrija Helmuts Etls (Helmut Ettl; Finanzmarktaufsicht) 
Andreass Itners (Andreas Ittner; Oesterreichische Nationalbank) 

Grieķija Vasilikija Zaka (Vassiliki Zakka; Bank of Greece) Portugāle Pedro Duarte Nevess (Pedro Duarte Neves; Banco de Portugal; 
līdz 2014. gada 10. septembrim) 
Antonio Varela (António Varela; Banco de Portugal; kopš 
2014. gada 11. septembra) 

Spānija Fernando Restojs Lozano (Fernando Restoy Lozano; Banco 
de España) 

Slovēnija Staņislava Zadraveca Kapriolo (Stanislava Zadravec Caprirolo; 
Banka Slovenije) 

Francija Robērs Ofele (Robert Ophèle; Banque de France) Slovākija Vladimirs Dvoračeks (Vladimír Dvořáček; Národná banka 
Slovenska) 

Itālija Fabio Paneta (Fabio Panetta; Banca d'Italia) Somija Anneli Tominena (Anneli Tuominen; Finanssivalvonta) 
Penti Hakarainens (Pentti Hakkarainen; Suomen Pankki – 
Finlands Bank; līdz 2014. gada 31. decembrim) 
Kimo Virolainens (Kimmo Virolainen; Suomen Pankki – Finlands 
Bank; kopš 2015. gada 1. janvāra) 

 

Uzraudzības valde 
 
 
 
Pirmajā rindā (no kreisās uz labo):  
Robērs Ofele, Fabio Paneta, 
Daniela Nuī, Sabīne Lautenšlēgere, 
Norbērs Gofinē, Anneli Tominena, 
Sirils Rū, Matejs Krumbergers 
(Staņislavas Zadravecas Kaprirolo 
vietnieks) 
 
Vidējā rindā (no kreisās uz labo):  
Matiass Devatriponts, Elke Kēniga, 
Ignacio Angeloni, Džūlija Diksone, 
Vasilikija Zaka, Klods Simons, Jans 
Sijbrands, Sirka Hemelainena, 
Mariano Erera (Fernando Restoja 
Lozano vietnieks) 
 
Pēdējā rindā (no kreisās uz labo): 
Andreass Itners, Vladimirs 
Dvoračeks, Karols Gabareta, Zoja 
Razmusa, Kristaps Zakulis, Jangs 
Dimitriou, Kilvars Keslers, Helmuts 
Etls, Antonio Varela, Aleksandrs 
Demarko 
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Uzraudzības valde darbojas kopš 2014. gada janvāra, un tās pirmā sanāksme notika 
30. janvārī. 2014. gada laikā notika 22 sanāksmes (no kurām četras bija 
telekonferences).  

Martā uzsāktais process, kas ietvēra 120 lēmumu par uzraudzīto institūciju 
nozīmīgumu, sagatavošanu attiecīgo valstu oficiālajās valodās un pieņemšanu, kā 
arī visaptverošā novērtējuma rezultātu apstiprināšana ir pirmie svarīgākie 
sasniegumi, ņemot vērā to sarežģītību analītiskajā, tiesiskajā un loģistikas ziņā. 

Papildus oficiālajām sanāksmēm notika daudzas neoficiālas viedokļu apmaiņas starp 
Uzraudzības valdes locekļiem, t.sk. priekšsēdētājas un viņas vietnieces dalībvalstu 
apmeklējumu laikā. Konkrētāk, pēc atlases procedūrai veltītajā uzklausīšanā Eiropas 
Parlamentā 2013. gada novembrī paustās apņemšanās priekšsēdētāja apmeklēja 
visu euro zonas valstu 24 nacionālo uzraudzības iestāžu un centrālo banku valdes 
locekļus un darbiniekus.  

Laikā no 2014. gada septembra līdz decembrim Uzraudzības valdes sanāksmēs kā 
novērotājs piedalījās Lietuvos bankas pārstāvis, ņemot vērā Lietuvas pievienošanos 
euro zonai 2015.gada 1. janvārī.  

Saskaņā ar Uzraudzības valdes Reglamentu uz dažām Uzraudzības valdes 
sanāksmēm tika uzaicināti Eiropas Komisijas un EBI pārstāvji, lai vairākos 
jautājumos nodrošinātu optimālu mijiedarbību ar vienoto tirgu.  

1.2.2. Koordinācijas komiteja 

Koordinācijas komiteja sniedza atbalstu Uzraudzības valdei tās darbībā un sagatavo 
tās sanāksmes. Pārstrādātajā ECB Reglamentā ietverti noteikumi par to, kā tiek 
izvēlēts tās sastāvs, kurā ietilpst Uzraudzības valdes priekšsēdētājs un priekšēdētāja 
vietnieks, viens no ECB pārstāvjiem un pieci locekļi no VKI, kurus ieceļ amatā uz 
vienu gadu. Lai nodrošinātu taisnīgu līdzsvaru un rotāciju starp VKI, tās iedalītas 
četrās grupās secībā, kuru nosaka, pamatojoties uz konsolidēto banku aktīvu kopējo 
apjomu attiecīgajā valstī. Koordinācijas komitejā vienmēr jābūt vismaz vienam 
loceklim no katras grupas.  

Koordinācijas komitejas pirmā sanāksme notika 2014. gada 27. martā. Pavisam 
2014. gadā notika deviņas sanāksmes. 

1.3. Administratīvā pārskatīšanas padome un Mediācijas 
grupa  

1.3.1. Administratīvā pārskatīšanas padome 

Administratīvo pārskatīšanas padomi (turpmāk – Administratīvā padome) izveidoja ar 
2014. gada 14. aprīļa Lēmumu ECB/2014/16. Tā veic ECB uzraudzības lēmumu 
iekšēju administratīvu pārskatīšanu. 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj-jol_2014_175_r_0017-lv-txt.pdf
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Sastāvs un galvenie uzdevumi 

Administratīvo padomi veido pieci locekļi un divi aizstājēji, kuri visi ir personas ar 
nevainojamu reputāciju un atbilstošu pieredzi banku darbības un citu finanšu 
pakalpojumu jomā. Tos pēc publiska aicinājuma izteikt interesi iecēla Padome uz 
piecu gadu termiņu, ko var pagarināt vienu reizi. Divu aizstājēju uzdevums ir uz laiku 
aizvietot locekļus īslaicīgas darba nespējas vai citu apstākļu gadījumā, kā noteikts 
Lēmumā ECB/2014/16. 

2. attēls 
Administratīvās pārskatīšanas padomes sastāvs 

 

 

Administratīvās padomes locekļi rīkojas neatkarīgi un sabiedrības interesēs, un tie 
nav pakļauti ECB norādījumiem. ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē 
publicētas visu locekļu un aizvietotāju publiskās saistību deklarācijas un publiskās 
deklarācijas par interesēm. 

ECB pieņemto uzraudzības lēmumu pārskatīšanu var pieprasīt jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kurai adresēts šis lēmums vai kuru šis lēmums skar tieši un 
individuāli.  

Administratīvajai padomei jāpieņem atzinums par pārskatīšanu ne vēlāk kā divus 
mēnešus pēc pārskatīšanas pieprasījuma saņemšanas dienas. Pamatojoties uz šo 
Administratīvās padomes atzinumu, kurš nav saistošs, Uzraudzības valde pieņem 
lēmumu, vai ieteikt Padomei atcelt apšaubīto lēmumu, aizstāt to ar identiska satura 
lēmumu vai ar grozītu lēmumu.  

Tā kā Administratīvā padome piedalās ECB uzraudzības lēmumu pārskatīšanā pēc 
attiecīga pieprasījuma un tā kā ikvienā gadījumā, kad Administratīvā padome veic 
pārskatīšanu, Padome jāpieņem jauns lēmums, tā uzskatāma par būtisku ECB 
lēmumu pieņemšanas procedūras elementu saistībā ar VUM regulā noteikto ECB 
uzraudzības uzdevumu izpildi. 

Locekļi

Aizstājēji

• Žans Pols Redojēns 
(Jean-Paul Redouin; priekšsēdētājs)

• Končeta Brescia Morra
(Concetta Brescia Morra; priekšēdētāja 
vietniece) 

• F. Havjers Aristegi Jaņezs (F. Javier
Arístegui Yáňez)

• Andrē Kamilleri (André Camilleri)
• Edgars Maisters (Edgar Meister)

• Kārlo Jeneri (Kaarlo Jännäri)
• Renē Smitss (René Smits)

https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/governance/shared/pdf/Public%20Declaration%20of%20Interest%20of%20Members%20and%20Alternaters%20of%20the%20Administrative%20Board%20of%20Review%20-%20signed.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/governance/shared/pdf/Public%20Declaration%20of%20Interest%20of%20Members%20and%20Alternaters%20of%20the%20Administrative%20Board%20of%20Review%20-%20signed.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/governance/shared/pdf/Public%20Declaration%20of%20Interest%20of%20Members%20and%20Alternaters%20of%20the%20Administrative%20Board%20of%20Review%20-%20signed.pdf
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Administratīvās padomes pienākumu izpildē tai atbalstu sniedz Uzraudzības valdes 
sekretariāts un citas ECB nodaļas atbilstoši konkrētajiem apstākļiem.  

 

 

Darbība 

Administratīvā padome uzsāka darbību 2014. gada septembrī. Līdz šim laikam tā 
saņēmusi trīs pārskatīšanas pieprasījumus saistībā ar ECB lēmumiem par 
nozīmīgumu, kas tika paziņoti nozīmīgajām uzraudzītajām iestādēm 2014. gada 
septembrī. Attiecīgās uzraudzītās iestādes, balstoties uz atšķirīgiem argumentiem, 
iebilda, ka tās nav uzskatāmas par nozīmīgām un attiecīgi lūdza Administratīvo 
padomi pārskatīt ECB novērtējumu.  

Pārskatīšanas gaitā Administratīvā padome izmantoja pieteikumu iesniedzēju 
rakstiskos skaidrojumus, kā arī aicināja katru no tiem uz mutisku uzklausīšanu 
Frankfurtē pie Mainas. Administratīvā padome sagatavoja atzinumu par katru no 
pieprasījumiem un nosūtīja to Uzraudzības valdei. Tā iesniedza Padomei jaunus 
lēmumu projektus par nozīmīgumu apstiprināšanai saskaņā ar iebildumu 
neizteikšanas procedūru, un, kad lēmumi bija pieņemti, informēja trīs pieteikumu 
iesniedzējus. 

Attiecībā uz pārskatīšanas izmaksām Lēmumā ECB/2014/16 noteikts, ka šajās 
izmaksās ietver pamatotas izmaksas, kas radušās saistībā ar pārskatīšanu. ECB 
sagatavojusi rīkojuma par izmaksu segšanu sagatavošanas metodoloģiju, saskaņā 
ar kuru pieteikuma iesniedzējam pamatā jāmaksā ECB daļa no izdevumiem viena 
maksājuma veidā. ECB publicēs šo rīkojuma par izmaksu segšanu sagatavošanas 
metodoloģiju savā interneta vietnē, tikko kā tā būs pabeigta, lai sniegtu 
potenciālajiem iesniegumu pieteicējiem skaidrību par sedzamo izmaksu apmēru.  

Administratīvā 
pārskatīšanas 
padome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pirmajā rindā (no kreisās uz labo): 
Andrē Kamilleri, Končeta Brescia 
Morra, Žans Pols Redojēns 
 
Pēdējā rindā (no kreisās uz labo): 
Kārlo Jeneri, Edgars Maisters, F. 
Havjers Aristegi Jaņezs, Renē 
Smitss 
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Taču, ja pārskatīšanas pieteikuma rezultātā ECB Padome atceļ vai groza sākotnējo 
ECB lēmumu, pieteikuma iesniedzējam nav jāsedz nekādi izdevumi. Šādos 
gadījumos ECB atmaksās pieteikuma iesniedzējam izmaksas, kas tam radušās 
saistībā ar pārskatīšanu, izņemot gadījumus, kad izdevumi tiek atzīti par 
nesamērīgiem. Šādā gadījumā tie jāsedz pieteikuma iesniedzējam. 

1.3.2. Mediācijas grupa 

Mediācijas grupa tika izveidota ar 2014. gada 2. jūnija Regulu ECB/2014/26, lai 
nodrošinātu monetārās politikas funkciju un uzraudzības uzdevumu nošķiršanu, kā 
paredzēts VUM regulas 25. panta 5. punktā. Mediācijas grupas uzdevums būs 
izskatīt ECB Padomes iebildumus, kuri izteikti saistībā ar Uzraudzības valdes 
sagatavotajiem lēmumu projektiem, ja to pieprasīs kāda VKI. 

Mediācijas grupas sastāvā ir pa vienam loceklim no katras iesaistītās dalībvalsts, ko 
izvēlas no ECB Padomes un Uzraudzības valdes locekļu vidus. Mediācijas grupas 
priekšsēdētājs, kurš ir Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieks un nav 
Mediācijas grupas loceklis, "cenšas panākt iecelto ECB Padomes un Uzraudzības 
valdes locekļu skaita līdzsvaru".  

Lai izveidotu Mediācijas grupu, ECB 2014. gada augustā ierosināja ES Padomes 
prezidentam locekļu iecelšanai izmantot ikgadējas rotācijas procedūru. Šis 
priekšlikums tika apspriests ar citiem ECOFIN ministriem un rezultātā saskaņots.  

Saskaņā ar rotācijas kārtību izveido divas lieluma ziņā maksimāli vienādas 
dalībvalstu grupas, pamatojoties uz protokolā noteikto valstu nosaukumu secību to 
oficiālajās valodās.  

Pirmajā gadā 

• 1. grupas valstis ieceļ savu Padomes locekli; 

• 2. grupas valstis ieceļ savu Uzraudzības valdes locekli.  

Nākamajā gadā izvirzīšana notiek otrādi (t.i., Uzraudzības valdes locekļa vietā 
izvēlas ECB Padomes locekli un otrādi).  

Ja ārpus euro zonas esoša dalībvalsts pieņem lēmumu piedalīties VUM ciešas 
sadarbības ietvaros, tās valdība tiek aicināta iecelt Uzraudzības valdes locekli 
darbībai Mediācijas grupā. 

Mediācijas grupā ir pārstāvēta arī Lietuva, kas pievienojās euro zonai 2015. gada 
1. janvārī. 

Mediācijas grupas pirmā sanāksme notika 2014. gada novembra beigās. Šīs 
sanāksmes laikā Mediācijas grupas priekšsēdētāja un locekļi nonāca pie kopīgas 
izpratnes par to, kā praksē īstenot dažus no Regulā ECB/2014/26 noteiktajiem 
procesuālajiem pasākumiem. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014r0673_lv_txt.pdf
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1.4. Uzraudzības funkcijas organizācija ECB  

Lai izveidotu VUM, bija nepieciešamas dažas izmaiņas ECB esošajā organizācijas 
struktūrā.  

Jaunā mikrolīmeņa uzraudzības funkcija organizēta, izveidojot ECB piecas jaunas 
nodaļas – četrus ģenerāldirektorātus un Uzraudzības valdes sekretariātu. 

3. attēls 
VUM organizācijas pamatstruktūra 

 

 

1.4.1. Mikrolīmeņa uzraudzības I un II ģenerāldirektorāts 

Mikrolīmeņa uzraudzības I un II ģenerāldirektorāts nodarbojas ar nozīmīgu banku 
tiešu uzraudzību. Abu ģenerāldirektorātu organizācijas pamatā ir uz risku balstīta 
pieeja uzraudzībai, tādējādi to specializācija atbilst riska darījumiem, sarežģītībai un 
uzņēmējdarbības modeļiem.  

• Mikrolīmeņa uzraudzības I ģenerāldirektorāts veic aptuveni 30 sistēmiski 
vissvarīgāko banku grupu uzraudzību un tajā ietilpst septiņas nodaļas ar 
aptuveni 200 pilna darba laika ekvivalenta amata vietām.  

Sekretariāts

Šajā organizācijas shēmā norādīti divi pirmie jaunās uzņēmējdarbības jomas organizatoriskās struktūras līmeņi:
Ģenerāldirektorāti

Nozīmīgu banku
uzraudzības
I nodaļa

Nozīmīgu banku
uzraudzības
III nodaļa

Nozīmīgu banku
uzraudzības
IV nodaļa

Nozīmīgu banku
uzraudzības
V nodaļa

Nozīmīgu banku
uzraudzības
VI nodaļa

Nozīmīgu banku
uzraudzības
VII nodaļa

Nozīmīgu banku
uzraudzības
VIII nodaļa

Nozīmīgu banku
uzraudzības
IX nodaļa

Nozīmīgu banku
uzraudzības
X nodaļa

Nozīmīgu banku
uzraudzības
XI nodaļa

Nozīmīgu banku
uzraudzības
XII nodaļa

Nozīmīgu banku
uzraudzības
XIII nodaļa

Nozīmīgu banku
uzraudzības
XIV nodaļa

Nozīmīgu banku
uzraudzības
XV nodaļa

Uzraudzības
pārraudzības
un VKI attiecību
nodaļa

Iestāžu un 
sektoru
pārraudzības
nodaļa

Analīzes un
metodoloģiskā 
atbalsta nodaļa

Autorizācijas
nodaļa

Centralizēto
klātienes
pārbaužu nodaļa

Krīzes vadības
nodaļa

Izpildes un
sankciju nodaļa

Metodoloģijas un
standartu 
izstrādes nodaļa

Uzraudzības
pārbaudes
programmu
plānošanas un 
koordinēšanas
nodaļa

Uzraudzības
politikas nodaļa

Uzraudzības
kvalitātes
kontroles nodaļa
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Lēmumu
pieņemšanas
procesa nodaļa
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pieņemšanas
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Tieša uzraudzība Netieša uzraudzība
Horizontāla 

uzraudzība un īpašās 
kompetences

Nozīmīgu banku
uzraudzības
II nodaļa

Mikrolīmeņa
Uzraudzības I 

ģenerāldirektorāts

Mikrolīmeņa
Uzraudzības II 

ģenerāldirektorāts

Mikrolīmeņa
Uzraudzības III 

ģenerāldirektorāts

Mikrolīmeņa
Uzraudzības IV 

ģenerāldirektorāts

Uzraudzības
valdes

sekretariāts
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• Mikrolīmeņa uzraudzības II ģenerāldirektorāts veic aptuveni 90 banku grupu 
uzraudzību un tajā ietilpst astoņas nodaļas, kurās arī ir aptuveni 200 pilna darba 
laika ekvivalenta amata vietu. 

Nozīmīgo banku uzraudzību veic ciešā sadarbībā ar VKI. Katras ECB tiešā 
uzraudzībā esošās iestādes vai nozīmīgās banku grupas uzraudzībai izveidota 
atsevišķa kopējā uzraudzības komanda. Ikvienas komandas darbību koordinē ECB 
Mikrolīmeņa uzraudzības I un II ģenerāldirektorāta kopējo uzraudzības komandu 
koordinators un atbalsta viens vai vairāki vietējie VKI apakškoordinatori, un tās 
sastāvā ietilpst vairāki uzraudzības darbinieki no ECB un iesaistīto valstu VKI. Katrai 
no 14 sarežģītākajām banku grupām ir viens speciāli nozīmēts koordinators, bet visu 
pārējo banku grupu gadījumā viens kopējo uzraudzības komandu koordinators 
parasti atbild par divām vai trijām banku grupām.  

Lai veicinātu un stiprinātu neitralitāti, uzraudzības komandu koordinatori parasti nav 
no valsts, kurā reģistrēta to uzraudzībā esošā banka. Tā paša iemesla dēļ tiks 
īstenots rotācijas princips, saskaņā ar kuru uzraudzības komandu koordinatoriem 
parasti reizi trijos līdz piecos gados būs jāmaina banka, lai novērstu pārāk ciešu 
attiecību izveidošanos ar uzraudzītajām bakām. Sīkāku informāciju par kopējām 
uzraudzības komandām sk. 2.2.3. sadaļā. 

1.4.2. Mikrolīmeņa uzraudzības III ģenerāldirektorāts 

Mikrolīmeņa uzraudzības III ģenerāldirektorāts īsteno ECB uzraudzības funkciju 
attiecībā uz VKI veikto mazāk nozīmīgu iestāžu tiešo uzraudzību.  

ECB pēc konsultācijām ar attiecīgo VKI vai pēc attiecīgās VKI pieprasījuma jebkurā 
brīdī var pārņemt atbildību par mazāk nozīmīgas bankas tiešo uzraudzību, lai 
nodrošinātu augstu uzraudzības standartu konsekventu piemērošanu un uzraudzības 
rezultātu konsekvenci. 

Mikrolīmeņa uzraudzības III ģenerāldirektorātā ietilpst trīs nodaļas ar aptuveni 
80 pilna darba laika ekvivalenta amata vietām. Tā pienākumi ir: 

1) VKI veikto mazāk nozīmīgu iestāžu uzraudzības darbību pārraudzība, kā arī 
attiecības ar VKI;  

2) specifisku iestāžu un sektoru pārraudzība saistībā ar mazāk nozīmīgu iestāžu 
uzraudzību;  

3) analīze un metodoloģiskais atbalsts. 

1.4.3. Mikrolīmeņa uzraudzības IV ģenerāldirektorāts 

Mikrolīmeņa uzraudzības IV ģenerāldirektorātā ietilpst visi uzraudzības horizontālie 
un specializētie ekspertu pakalpojumi. Tas atbalsta kopējās uzraudzības 
komandas un VKI gan nozīmīgu, gan mazāk nozīmīgu kredītiestāžu uzraudzības 
īstenošanā. 
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Mikrolīmeņa uzraudzības IV ģenerāldirektorātā ir aptuveni 250 pilna darba laika 
ekvivalenta amata vietu, kas sadalītas pa šādām 10 nodaļām:  

• Uzraudzības pārbaudes programmu plānošanas un koordinācijas nodaļa;  

• Autorizācijas nodaļa;  

• Izpildes un sankciju nodaļa;  

• Uzraudzības kvalitātes kontroles nodaļa;  

• Uzraudzības politikas nodaļa;  

• Metodoloģijas un standartu izstrādes nodaļa;  

• Krīzes vadības nodaļa;  

• Centralizēto klātienes pārbaužu nodaļa;  

• VUM risku analīzes nodaļa;  

• Iekšējo modeļu nodaļa. 

Ņemot vērā līdzšinējās lielās atšķirības nacionālajos uzraudzības regulējumos (t.sk. 
politikas, metodoloģijas, standartu, procesu jomā) un praksē, vitāli svarīgs 
Mikrolīmeņa uzraudzības IV ģenerāldirektorāta mērķis ir veicināt vienotas, 
konsekventas un modernas uzraudzības pieejas izstrādi un ieviešanu, tiecoties uz 
vienlīdzīgu darbības nosacījumu radīšanu un efektīvākas uzraudzības īstenošanu 
visā Eiropā. 

Lai sasniegtu VUM mērķus un īpaši, lai strādātu un darbotos kā vienota Eiropas 
uzraudzības iestāde, visiem ģenerāldirektorātiem būtiska cieša sadarbība un 
koordinācija starp ECB banku uzraudzības jomu un VKI. Zināmā mērā atspoguļojot 
kopējo uzraudzības komandu koncepciju, arī Mikrolīmeņa uzraudzības 
IV ģenerāldirektorātā kopumā, kā arī visu horizontālo un specializēto ekspertu 
pakalpojumu līmenī izveidoti ECB un VKI darbinieku kopīgas darbības tīkli. Sīkāku 
informāciju sk. 3. nodaļā.  

1.4.4. Uzraudzības valdes sekretariāts 

Uzraudzības valdes sekretariāta pienākumi ir šādi: 

• atbalstīt Uzraudzības valdi un palīdzēt tās locekļiem pildīt savus uzdevumus un 
pienākumus, t.sk. sagatavot un dokumentēt dienas kārtību, sanāksmju 
protokolus un lēmumus;  

• nodrošināt lēmumu juridiskā pamatojuma pilnīgumu un to atbilstību 
likumdošanas prasībām;  

• palīdzēt priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekam pildīt pārskatatbildības 
pienākumus Eiropas Parlamenta priekšā;  
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• koordinēt ECB gada pārskata par uzraudzības darbību un citu regulāro pārskatu 
uzraudzības jomā sagatavošanu.  

Sekretariātā ir aptuveni 30 pilna darba laika ekvivalenta amata vietu.  

1.4.5. Kopējie pakalpojumi 

ECB banku uzraudzības funkcijai, tāpat kā citām ECB funkcijām, konsultatīvus, 
administratīvus, tehniskus, loģistikas un cita veida pakalpojumus sniedza arī daudzas 
citas ECB nodaļas. Pie tām pieder, piemēram, Administrācijas ģenerāldirektorāts, 
Komunikāciju ģenerāldirektorāts, Cilvēkresursu, budžeta un organizācijas 
ģenerāldirektorāts un Informācijas sistēmu ģenerāldirektorāts.  

Izvēle par labu šādam kopējo pakalpojumu modelim tika izdarīta, lai novērstu darba 
dublēšanos un izmantotu priekšrocības, ko rada sinerģija ar citām nodaļām.  

Par šo kopējo pakalpojumu konkrētām aktivitātēm lasiet citās pārskata sadaļās. 

1.4.6. Komiteju sanāksmes VUM sastāvā 

Jau esošā Eurosistēmas/ECBS komiteju struktūra tiek izmantota arī sanāksmēm 
VUM sastāvā (t.i., piedaloties to valstu VKI locekļiem, kurās uzraudzību neveic NCB), 
lai nodrošinātu konsultatīvu atbalstu ar VUM saistītos jautājumos.  

Attiecīgi tikai maintīts ECB Reglaments. Komitejas, tām tiekoties VUM sastāvā, ziņo 
Uzraudzības valdei un, ja nepieciešams, Padomei. Atbilstoši savām procedūrām 
Uzraudzības valde arī pilnvaro priekšēdētāja vietnieku ar Valdes starpniecību ziņot 
Padomei par visām šāda veida aktivitātēm. 

1. tabula 
Eurosistēmas/ECBS komitejas, kas tiekas VUM sastāvā 

Eurosistēmas/ECBS komunikācijas komiteja (ECCO)  

Finanšu stabilitātes komiteja (FSC)  

Cilvēkresursu konference (HRC)  

Iekšējo auditoru komiteja (IAC)  

Informācijas tehnoloģiju komiteja (ITC)  

Juridiskā komiteja (LEGCO)  

Organizācijas attīstības komiteja (ODC)  

Statistikas komiteja (STC) 

 

1.4.7. Misijas paziņojumi 

Ņemot vērā jauno uzraudzības funkciju, Padome 2015. gada janvārī apstiprināja 
ECB misijas paziņojuma un VUM misijas paziņojuma pārstrādāto versiju, īpaši 
uzsverot mērķi izstrādāt "uzraudzības metodes, kas atbilst augstākajiem 
starptautiskajiem standartiem".  

http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014d000101_lv_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/mission_eurosys.lv.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/mission-statement/mission-statement-of-the-ssm/html/index.lv.html
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1.5. Ciešas sadarbības regulējums  

Tās dalībvalstis, kuru valūta nav euro, var piedalīties VUM ciešas sadarbības režīma 
ietvaros. VUM regulas 7. pants paredz galvenos nosacījumus ciešas sadarbības 
izveidei starp ECB un sadarbību pieprasošās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, 
savukārt tās procesuālie aspekti noteikti Lēmumā ECB/2014/5, kurš stājās spēkā 
2014. gada 27. februārī.  

Konkrēti Lēmums ECB/2014/5 nosaka, ka oficiāls lūgums uzsākt ciešu sadarbību 
jāiesniedz vismaz piecus mēnešus pirms dienas, sākot no kuras neiesaistītā 
dalībvalsts plāno piedalīties VUM. Lūgumā jāietver pieprasītājas dalībvalsts 
apņemšanās sniegt jebkāda veida informāciju, kas ECB nepieciešama, lai īstenotu 
kredītiestāžu, kas veic uzņēmējdarbību šajā dalībvalstī, visaptverošu novērtējumu. 
Pieprasītājai dalībvalstij jāapņemas arī veikt nepieciešamos grozījumus tās tiesību 
aktos, lai nodrošinātu, ka: 1) saskaņā ar VUM regulu pieņemtie ECB tiesību akti ir 
saistoši un piemērojami pieprasītājā dalībvalstī un 2) šīs dalībvalsts kompetentajai 
iestādei un nacionālajai norīkotajai iestādei ir pienākums pakļauties jebkuriem ECB 
ciešas sadarbības režīma ietvaros pieņemtajiem norādījumiem, vadlīnijām vai 
pieprasījumiem.  

Izskatot lūgumu uzsākt ciešu sadarbību, ECB var pieprasīt lūguma iesniedzējai 
dalībvalstij papildu informāciju, bet tā var ņemt vērā arī šīs dalībvalsts kompetentās 
iestādes veikta iekšzemes banku sektora visaptveroša novērtējuma rezultātus, ja 
vien šāda visaptveroša novērtējuma metodoloģija atbilst ECB standartiem un 
rezultāti joprojām ir aktuāli.  

Ja ECB secina, ka lūguma iesniedzēja dalībvalsts atbilst VUM regulā noteiktajiem 
kritērijiem ciešas sadarbības uzsākšanai, un, kad ir veikts šīs dalībvalsts banku 
sektora visaptverošs novērtējums, ECB pieņem dalībvalstij adresētu lēmumu, kurā 
noteikts, ka oficiāli tiek uzsākta cieša sadarbība. Ja kritēriji nav izpildīti, ECB pieņem 
lēmumu, kurā noraida lūgumu uzsākt ciešu sadarbību, sniedzot skaidrojumu par 
iemesliem. Jebkura cieša sadarbība noteiktos apstākļos, t.sk. pēc attiecīgās 
dalībvalsts lūguma, var tikt apturēta vai pārtraukta, ECB pieņemot attiecīgajai 
dalībvalstij adresētu lēmumu. 

2014. gadā netika saņemts neviens lūgums uzsākt ciešu sadarbību, lai gan dažas 
dalībvalstis neformāli lūgušas sniegt skaidrojumus par ciešas sadarbības 
uzsākšanas procedūru. 

1.6. VUM kā Eiropas un pasaules uzraudzības arhitektūras 
daļa  

1.6.1. ES un starptautiskā sadarbība 

Kā visas euro zonas banku sistēmas uzraudzības iestāde ECB kopā ar VKI vislabāk 
var konstatēt izveidojušos riskus un noteikt prioritātes. Tāpēc tā var vērst uzmanību 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014d000501_lv_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014d000501_lv_txt.pdf
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uz svarīgiem jautājumiem saistībā ar politiku un konstatēt nepieciešamību pēc 
regulējuma pārmaiņām tādos ES un starptautiskos forumos kā, piemēram: 

• Eiropas Banku iestāde (EBI);  

• Eiropas Sistēmisko risku kolēģija (ESRK);  

• Bāzeles Banku uzraudzības komiteja (BCBS). 

ECB banku uzraudzības jomā aktīvi piedalās šajos forumos, ar kuru starpniecību tā 
var ietekmēt sarunu procesu regulējuma jautājumos.  

ECB kopā ar VKI arī cieši sadarbojas ar Eiropas Komisiju un EBI Eiropas noteikumu 
kopuma izveidē. Šā noteikumu kopuma mērķis ir radīt vienotu harmonizētu 
prudenciālo noteikumu kopumu, kurš būtu jāievēro gan nozīmīgajām, gan mazāk 
nozīmīgajām iestādēm visā Eiropā, kā arī līdz minimumam samazināt dublēšanos un 
panākt maksimālu sinerģiju.  

Viens no ECB banku uzraudzības svarīgākajiem uzdevumiem ir izstrādāt vienotu 
metodoloģijas un uzraudzības pieeju kopumu, kas būtu konsekventi jāievēro visā 
euro zonā. Šajā sakarā ECB izmanto EBI izstrādātos un Eiropas Komisijas 
apstiprinātos Saistošos tehniskos standartus, kā arī EBI izstrādāto Vienoto 
uzraudzības rokasgrāmatu.  

1.6.2. Saprašanās memorandi ar ārpus ES esošajām valstīm 

ECB uzskata, ka dalīšanās ar informāciju ar atsevišķiem partneriem ir vitāli svarīga 
tās uzraudzības uzdevumu efektīvai un konstruktīvai izpildei. Svarīgas informācijas 
apmaiņu un kopīgus vērtējumus ar uzraudzības iestādēm, t.sk. valstīs ārpus ES, 
veicina saprašanās memorandi. Saskaņā ar VUM regulas 8. pantu ECB var "veidot 
kontaktus un slēgt administratīvus nolīgumus ar uzraudzības iestādēm, 
starptautiskajām organizācijām un trešo valstu pārvaldes iestādēm".  

Lai nodrošinātu raitu pāreju uz VUM, ECB uzturējusi kontaktu ar atbilstošo trešo 
valstu uzraudzības iestādēm. ECB izmantojusi divu posmu pieeju.  

• Pirmajā pārejas posmā ECB piedalās esošajos vispārējos un/vai konkrētu 
institūciju saprašanās memorandos starp VKI un trešo valstu uzraudzības 
iestādēm.  

• Otrais posms, ko raksturos darbības nostabilizēšanās, sāksies tad, kad ECB 
veidos individuālu kopējas sadarbības mehānismu ar šīm uzraudzības 
iestādēm.  
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2. VUM pamatu izveide 

Pirms 2013. gada 3. novembra veiktais sagatavošanas darbs 

Pēc euro zonas samita 2012. gada 29. jūnijā un pirms VUM regulas stāšanās spēkā 
2013. gada 3. novembrī ECB ciešā sadarbībā ar nacionālajām uzraudzības iestādēm 
uzsāka sagatavošanās darbus.  

Sagatavošanās darbus vadīja Augsta līmeņa grupa uzraudzības jautājumos 
(High-Level Group on Supervision), kuras priekšsēdētājs ir ECB prezidents un kuras 
sastāvā iekļauti pārstāvji no VKI un euro zonas valstu centrālajām bankām.  

Tehniskos sagatavošanas darbus vadīja Uzraudzības speciālā darba grupa (Task 
Force on Supervision), kurā ietilpst VKI un NCB augstākā līmeņa pārstāvji un kura 
atskaitās Augsta līmeņa grupai. Tika izveidota arī projekta grupa, kuras sastāvā 
ietilpst speciālās darba grupas locekļi, lai veicinātu komunikāciju un sadarbību starp 
uzraudzības iestādēm un sniegtu norādes visiem darbiniekiem, kas iesaistīti 
sagatavošanās darbos. Speciālā darba grupa organizēja tehnisko darbu piecos 
darbības virzienos (DV1–DV5), attiecīgi koncentrējoties uz šādām jomām: 

• euro zonas banku sistēmas sākotnējs raksturojums (DV1); 

• VUM tiesiskais regulējums (DV2);  

• VUM uzraudzības modeļa izstrāde (DV3);  

• VUM uzraudzības pārskatu sniegšanas regulējuma izstrāde (DV4);  

• kredītiestāžu visaptverošā novērtējuma sākotnējā sagatavošana (DV5). 

VUM regulā paredzētais pārejas gads 

VUM Regula stājās spēkā 2013. gada 3. novembrī. Saskaņā ar regulu ECB tika dots 
viens gads, lai, pirms tā 2014. gada 4. novembrī oficiāli sāka pildīt uzraudzības 
uzdevumus, izveidotu VUM. Šajos mēnešos tika veikts ļoti intensīvs sagatavošanās 
darbs, kas konkrēti ietvēra:  

• VUM pārvaldības struktūru izveidi;  

• VUM uzraudzības tiesiskā regulējuma pabeigšanu;  

• VUM uzraudzības modeļa attīstību;  

• ECB uzraudzības funkcijas organizatorisko attīstību un personāla 
nodrošinājumu.  

Paralēli tam ECB veica nozīmīgo banku visaptverošu novērtējumu, izmantojot 
padziļinātas aktīvu kvalitātes pārbaudes un stresa testus. 
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2.1. Tiesiskais regulējums 

2.1.1. VUM pamatregula 

Saskaņā ar VUM regulas 6. panta 7. punktu ECB bija jāpieņem un jāpublisko 
regulējums, kādā tiks organizēta praktiskā kārtība sadarbības īstenošanai starp ECB 
un VKI VUM ietvaros. Regulējums tika sagatavots ECB regulas veidā (VUM 
pamatregula), kas tika publicēta 2014. gada 25. aprīlī un stājās spēkā 2014. gada 
15. maijā. 

VUM pamatregula aplūko VUM regulas 6. panta 7. punktā skaidri minētus aspektus, 
t.i.:  

1) metodoloģiju kredītiestāžu nozīmīguma novērtēšanai;  

2) sadarbības procedūras attiecībā uz nozīmīgu kredītiestāžu uzraudzību;  

3) sadarbības procedūras attiecībā uz mazāk nozīmīgu kredītiestāžu uzraudzību;  

Turklāt VUM pamatregula aplūko arī tādus aspektus, kas VUM regulas 6. pantā nav 
nepārprotami norādīti, t.sk. ar autorizāciju, būtiskas līdzdalības iegūšanas, 
autorizāciju atcelšanas procedūrām (kopā VUM kontekstā sauktas par kopējām 
procedūrām; sk. 3.4. sadaļu) saistītus jautājumus, kā arī procedūras saistībā ar 
izmeklēšanas pilnvarām, administratīvo sodu režīmu, makrolīmeņa uzraudzību un 
ciešu sadarbību. VUM pamatregulā izklāstīti arī galvenie taisnīgas lietas izskatīšanas 
noteikumi attiecībā uz ECB uzraudzības lēmumu pieņemšanu, piemēram, tiesības 
tikt uzklausītam un piekļuve lietu materiāliem. 

VUM pamatregulu pieņēma pēc sabiedriskas apspriešanas, kas notika no 
2014. gada 7. februāra līdz 7. martam. Turklāt 2014. gada 19. februārī ECB notika 
atklāta uzklausīšanas sēde, kurā ieinteresētajām personām bija pirmā iespēja uzdot 
jautājumus par tiesību akta projektu. Līdz apspriešanas perioda beigām ECB bija 
saņēmusi 36 komentāru apkopojumus. Respondentu vidū bija Eiropas un valstu 
tirgus un banku asociācijas, finanšu iestādes un kredītiestādes, (ārpus euro zonas 
esošās) centrālās bankas un uzraudzības iestādes, finanšu ministrijas un juristi. 
Saņemtie komentāri publicēti ECB interneta vietnē. 

Vairākums komentāru bija tehniska rakstura, lūdzot konkrētu noteikumu skaidrojumu 
un grozījumus, kas norāda uz plašu atbalstu VUM pamatregulas projektā 
piedāvātajai vispārējai pieejai. Visbiežāk bija skartas tādas tēmas kā ECB 
uzraudzības lēmumu pieņemšanas procesuālās normas (piemēram, tiesības tikt 
uzklausītam, piekļuve lietu materiāliem, valodu režīms), uzraudzīto iestāžu 
nozīmīguma vērtēšanas metodoloģija, atļauju piešķiršanas jautājumi, ciešas 
sadarbības režīms un mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu statuss. 

Vairāki respondenti arī izvirzīja jautājumus par kopējo uzraudzības komandu darbību 
vai klātienes pārbaudēm un vispārīgākā – VUM darbību no 2014. gada novembra. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0468&from=LV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0468&from=LV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0468&from=LV
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/html/framework.en.html#comments
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/html/framework.en.html#comments
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ECB interneta vietnē tika publicēts pārskats par saņemtajām atbildēm, sniedzot 
sīkāku informāciju par sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem komentāriem un 
pārskatu par to rezultātā veiktajiem VUM pamatregulas grozījumiem. 

2.1.2. Lēmumi par nozīmīgo iestāžu sarakstu  

VUM regula, kā arī attiecīgie VUM pamatregulas noteikumi paredz, ka ECB 
jānosaka, kuras kredītiestādes euro zonā uzskatāmas par nozīmīgām. Attiecīgais 
statuss atsevišķajām kredītiestādēm bija jāpaziņo līdz 2014. gada 4. septembrim pēc 
tam, kad tām tika dota iespēja izmantot to tiesības tikt uzklausītām. Minētajā datumā 
ECB savā interneta vietnē publicēja nozīmīgo uzraudzīto iestāžu un mazāk nozīmīgo 
uzraudzīto iestāžu sarakstu.  

Nozīmīguma novērtējums 

ECB ciešā sadarbībā ar VKI veica nozīmīguma novērtēšanu, pamatojoties uz VUM 
regulā noteiktajiem un 2014. gada aprīlī pieņemtajā VUM pamatregulā sīkāk 
izklāstītajiem kritērijiem (sk. 2. tabulu). 

Attiecībā uz nozīmīguma kritēriju, pamatojoties uz pārrobežu darbību, kas VUM 
regulā aprakstīts vispārēji, VUM pamatregulas 59. pants paredz šādus trīs konkrētus 
nosacījumus:  

• Uzraudzītās grupas mātesuzņēmums vairāk nekā vienā citā iesaistītā dalībvalstī 
izveidojis meitassabiedrību, kas ir kredītiestāde.  

• Grupas aktīvu kopējā vērtība pārsniedz 5 mljrd. euro (šāds nosacījums noteikts 
arī attiecībā uz nozīmīguma kritēriju, kura pamatā ir "valsts mēroga svarīgums", 
lai izslēgtu nelielas iestādes, kuru iespējamā maksātnespēja nekādi 
neietekmētu vai vien nedaudz ietekmētu attiecīgās dalībvalstis vai ES).  

• Grupas pārrobežu aktīvu īpatsvars aktīvu kopsummā vai tās pārrobežu saistību 
īpatsvars saistību kopsummā pārsniedz 20 %. Šāds īpatsvars norāda, ka 
pārrobežu riska darījumi, visticamāk, sadalīti pa vairākām iesaistītajām 
dalībvalstīm. 

2. tabula 
Nozīmīguma kritēriji 

Lielums kopējā aktīvu vērtība pārsniedz 30 mljrd. euro 

Ekonomiskais 
nozīmīgums 

svarīgums ES kopējai vai jebkuras iesaistītās valsts tautsaimniecībai (konkrēti, kopējie aktīvi pārsniedz 
5 mljrd. euro un 20% no dalībvalsts IKP) 

Pārrobežu darbība kopējā aktīvu vērtība pārsniedz 5 mljrd. euro un pārrobežu aktīvu vai saistību īpatsvars vairāk nekā 
vienā no pārējām iesaistītām valstīm tās aktīvu vai saistību kopsummā pārsniedz 20% 

Tieša publiska finanšu 
palīdzība 

tā ir lūgusi vai saņēmusi tiešu Eiropas Stabilitātes mehānisma vai Eiropas Finanšu stabilitātes fonda 
finansējumu 

Trīs nozīmīgākās 
iestādes 

ir viena no trijām nozīmīgākajām kredītiestādēm iesaistītajā dalībvalstī 

 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/framework/draft-ssm-framework-regulation-feedback.en.pdf?eb65f0d24e4409c182252701fa73792d
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm-listofsupervisedentities1409lv.pdf?59d76de0c5663687f594250ebf228c6b
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm-listofsupervisedentities1409lv.pdf?59d76de0c5663687f594250ebf228c6b
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Uzraudzības valde sāka nozīmīguma novērtējumu 2014. gada martā, apkopojot un 
analizējot nepieciešamo informāciju ciešā sadarbībā ar attiecīgajām VKI. Pēc tam, 
pamatojoties uz šo analīzi, ECB paziņoja attiecīgajām iestādēm par nodomu atzīt tās 
par nozīmīgām un aicināja sniegt savus komentārus. ECB arī publicēja nozīmīgo 
iestāžu saraksta sākotnējo projektu savā interneta vietnē.  

Pēc kā nozīmīgu vērtēto iestāžu komentāru novērtēšanas ECB pieņēma lēmumu par 
nozīmīgo kredītiestāžu pilno sarakstu. Visā process (iestāžu novērtējums, lēmumu 
sagatavošana un pieņemšana, kā arī to paziņošana visām attiecīgajām vairāk nekā 
120 iestāžu un grupu to oficiālajās valodās) bija saistīta ar būtiski analītisku, juridisku 
un loģistikas uzdevumu izpildi. Gatavojot sarakstu ar vairāk nekā 3 500 mazāk 
nozīmīgām iestādēm, arī notika intensīva saziņa ar VKI. ECB publicēja nozīmīgo 
uzraudzīto iestāžu un mazāk nozīmīgo uzraudzīto iestāžu saraksta galīgo variantu 
savā interneta vietnē 2014. gada 4. septembrī.  

Šā novērtējuma rezultātā 120 iestādes vai grupas tika atzītas par nozīmīgām. 
Turpmāk norādīti attiecīgie šīm iestādēm piemērotie nozīmīguma kritēriji. 

3. tabula 
Nozīmīguma novērtējuma rezultāti 

Nozīmīguma kritēriji Kredītiestāžu/grupu skaits 

Lielums 97 

Svarīgums tautsaimniecībai 13 

Pārrobežu darbība 3 

Viena no trijām nozīmīgākajām kredītiestādēm iesaistītajā dalībvalstī 7 

 

Visaptverošais novērtējums tika veikts visās šajās iestādēs, izņemot četras iestādes.  

• Trīs no tām tika uzskatītas par nozīmīgām, pamatojoties uz pārrobežu darbības 
kritēriju, kas netika ņemts vērā, nosakot visaptverošā novērtējuma tvērumu. 
Šajās salīdzinoši mazajās kredītiestādēs visaptverošais novērtējums tiks veikts 
2015. gadā vienlaikus ar citām iestādēm, kuras, kā paredzams, izpildīs 
nozīmīguma kritēriju, pamatojoties uz 2014. gada beigu datiem.  

• Ceturtā iestāde bija VUM neietilpstošas banku grupas filiāle, tādēļ 
visaptverošais novērtējums to neskāra.  

Savukārt kopumā 11 visaptverošajā novērtējumā iekļautas iestādes tika atzītas par 
mazāk nozīmīgām. To galvenokārt noteica jaunākā informācija attiecībā uz to lielumu 
(kā arī ņemot vērā to, ka visu potenciāli nozīmīgo iestāžu noteikšanai visaptverošajā 
novērtējumā tika piemērota rezerve 10% apmērā zem oficiālās lieluma 
robežvērtības).  

Īpaši apstākļi 

VUM pamatregulas 70. pants nosaka, ka, novērtējot iestāžu nozīmīgumu, var 
pastāvēt īpaši apstākļi, kas attaisno uzraudzītās iestādes klasificēšanu par mazāk 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm-listofsupervisedentities1409lv.pdf?59d76de0c5663687f594250ebf228c6b
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm-listofsupervisedentities1409lv.pdf?59d76de0c5663687f594250ebf228c6b
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nozīmīgu, kaut arī formāli tiek izpildīti visi klasifikācijas kritēriji, lai to uzskatītu par 
nozīmīgu.  

ECB kopā ar attiecīgajām VKI konstatēja trīs šādus gadījumus, kad iestādes tika 
klasificētas par mazāk nozīmīgām, lai gan tās atbilst oficiālajiem nozīmīguma 
kritērijiem.  

Sekas saistībā ar Lietuvas pievienošanos euro zonai 

Ņemot vērā to, ka ES Padome oficiāli apstiprināja Lietuvas pievienošanos euro zonai 
2015. gada 1. janvārī, ECB 2014. gada decembrī paziņoja trijām attiecīgajām 
Lietuvas iestādēm par nodomu atzīt tās par nozīmīgām (pamatojoties uz kritēriju "trīs 
nozīmīgākās kredītiestādes iesaistītā dalībvalstī"). Nesaņemot no šīm iestādēm 
nekādus komentārus, ECB 2015. gada janvārī nolēma, ka tās atzīstamas par 
nozīmīgām. 

Saraksta atjaunināšana 

Vismaz reizi gadā ECB jāveic uzraudzīto nozīmīgo vai mazāk nozīmīgo iestāžu 
statusa pārskatīšana. Tā tiks veikta 2015. gada vēlākos mēnešos, kad kļūs pieejami 
novērtējuma veikšanai nepieciešamie dati (piemēram, 2014. gada kopējo aktīvu 
dati). Turklāt pēc 2014. gada 4. septembra ECB saņēma informāciju par pārmaiņām 
dažu nozīmīgo un mazāk nozīmīgo iestāžu grupas uzbūvē. Pēc šiem paziņojumiem 
ECB pieņēma vairākus grozītus lēmumus par nozīmīgumu (pārmaiņas saistītas ar 
attiecīgo meitasuzņēmumu sarakstu). Pamatojoties uz šiem grozījumiem, 2015. gada 
februārī nozīmīgo iestāžu un mazāk nozīmīgo iestāžu saraksts tika atjaunināts. ECB 
arī turpmāk regulāri veiks šo sarakstu atjaunināšanu. 

2.1.3. Monetārās politikas un uzraudzības uzdevumu nošķirtība  

VUM regula nosaka, ka ECB jāveic banku uzraudzības funkcija, kuras mērķis ir 
aizsargāt kredītiestāžu drošumu un stabilitāti, kā arī finanšu sistēmas stabilitāti, 
ievērojot nošķirtības principu. Uzraudzības uzdevumi jāveic pilnībā nošķirti no 
monetārās politikas, lai izvairītos no interešu konfliktiem un nodrošinātu, ka katra 
funkcija tiek izpildīta saskaņā ar piemērojamiem mērķiem. Nošķirtības princips ietver 
arī mērķu nošķiršanu, lēmumu pieņemšanas procesu un uzdevumu nošķiršanu, 
t.sk. organizatorisko un procesuālo nošķirtību ECB Padomes līmenī. 

Nošķirtības principa īstenošana 

ECB 2014. gada sākumā īstenoja vairākus pasākumus, lai nodrošinātu 
organizatorisko un procesuālo nošķirtību, īpaši attiecībā uz abu politikas funkciju 
lēmumu pieņemšanas nošķirtību. Lai sagatavotu lēmumprojektus un tos īstenotu, 
atsevišķi no ECB Padomes tika izveidota neatkarīga Uzraudzības valde. Turklāt tika 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm-listofsupervisedentities1409lv.pdf?59d76de0c5663687f594250ebf228c6b
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veikti grozījumi ECB Reglamentā, lai reglamentētu ar Uzraudzības valdi saistītos 
organizatoriskos un procesuālos aspektus un tās mijiedarbību ar ECB Padomi. Tika 
paredzēts arī noteikums, ka ECB Padomes apspriedes par uzraudzības jautājumiem 
būs stingri nošķirtas no citu jautājumu apspriešanas, tiem būs veltīta atsevišķa darba 
kārtība un atsevišķas sanāksmes. 

Nošķirtība personāla līmenī nodrošināta arī, izveidojot četrus Ģenerāldirektorātus un 
Uzraudzības valdes sekretariātu, kas funkcionāli pakļauti Uzraudzības valdes 
priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekam. Vairāk informācijas sk.1.4. sadaļā.  

ECB lēmums par monetārās politikas un uzraudzības funkciju 
nošķirtību  

VUM regulā nosaka, ka ECB jāpieņem un jāpublisko visi nepieciešamie iekšējie 
noteikumi, lai nodrošinātu uzraudzības funkcijas un monetārās politikas funkcionālo 
jomu un citu ECB uzdevumu nošķirtību, t.sk. noteikumi par dienesta noslēpumu un 
informācijas apmaiņu. ECB 2014. gada 19. septembrī pieņēma Lēmumu par Eiropas 
Centrālās Bankas monetārās politikas un uzraudzības funkciju nošķirtības 
īstenošanu (Lēmums ECB/2014/39), kurš stājās spēkā 2014. gada 18. oktobrī.  

Lēmums pievēršas vispārējiem principiem, pieļaujot turpmākus konkrētus 
pasākumus attiecībā uz iekšējām procedūrām. Tajā konkrēti ietverti noteikumi 
attiecībā uz organizatoriskiem aspektiem un informācijas apmaiņu starp abām 
politikas jomām.  

Organizatoriskās nošķirtības sakarā Lēmums nosaka, ka ECB var veidot kopējus 
pakalpojumus, kas sniedz atbalstu gan monetārās politikas, gan uzraudzības 
funkcijai, lai nodrošinātu šo atbalsta funkciju nedublēšanos, tādējādi palīdzot garantēt 
efektīvu un lietderīgu pakalpojumu sniegšanu, un ar nosacījumu, ka šāds atbalsts 
neizraisa interešu konfliktu.  

Informācijas apmaiņas jomā lēmumā izklāstītie noteikumi informācijas apmaiņai 
starp funkcijām ļauj ECB efektīvi un lietderīgi veikt tās daudzos uzdevumus, 
vienlaikus izvairoties no nevajadzīgas funkciju savstarpējas iejaukšanās un 
pietiekami aizsargājot konfidenciālu informāciju. Lēmums konkrēti nosaka, ka 
informācijas klasificēšana un apmaiņa ECB galvenokārt pamatosies uz ECB 
konfidencialitātes režīmu.  

Konfidenciālas informācijas apmaiņa vienmēr jāveic tikai ar tiem, kam šī informācija 
tiešām nepieciešama, un jānodrošina, lai tādējādi netiek apdraudēti abu politikas 
jomu politiskie mērķi. Interešu konflikta gadījumā ECB Valdei būtu jāpieņem lēmums 
par piekļuves tiesībām konfidenciālai informācijai. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_300_r_0012_lv_txt.pdf
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Attiecībā uz konfidenciālas informācijas apmaiņu starp monetārās politikas un 
uzraudzības funkcijām lēmumā noteikts, ka anonimizētu FINREP un COREP datu2 
apmaiņa, kā arī apmaiņa ar konfidenciālu kopsavilkuma informāciju (kas nesatur 
informāciju par atsevišķām bankām vai politiski sensitīvu informācija) var notikt 
saskaņā ar konfidencialitātes režīmu. Runājot par neapstrādātiem datiem, piemēram, 
apmaiņu ar atsevišķiem banku uzraudzības datiem un novērtējumiem (īpaši saistībā 
ar atsevišķām iestādēm vai politiski sensitīvu informāciju), piekļuve būs vairāk 
ierobežota un tai būs vajadzīgs ECB Valdes apstiprinājums.  

ECB pašlaik ievieš iekšējo regulējumu attiecībā uz informācijas apmaiņu.  

Kopumā ECB tagad izveidots stabils regulējums, lai novērstu interešu konfliktu starp 
monetārās politikas un mikrolīmeņa uzraudzības uzdevumiem. 

2.2. VUM uzraudzības modelis  

Pamatojoties uz valstu uzraudzības iestāžu gūto pieredzi, VUM uzraudzības modeļa 
izstrādē veikti svarīgi soļi. Izveidotas kopējās uzraudzības komandas, kas 
nepārprotami ir svarīgs VUM uzraudzības organizācijas elements. Izstrādāts 
Uzraudzības rokasgrāmatas projekts, kas VUM darbinieku vajadzībām apraksta 
banku uzraudzībā piemērojamos procesus. Šī versija jau tikusi atjaunināta. 
2014. gada septembrī tika publicētas "Banku uzraudzības vadlīnijas", kuru mērķis ir 
skaidrot VUM uzraudzības modeli uzraudzītajām iestādēm un sabiedrībai kopumā. 
Visbeidzot, tika izveidots nozīmīgo iestāžu uzraudzības pārraudzības un netiešās 
uzraudzības darbības regulējums. 

2.2.1. Uzraudzības rokasgrāmata  

Uzraudzības rokasgrāmata ir darbiniekiem domāts iekšējas lietošanas dokuments, 
kas apraksta nozīmīgu un mazāk nozīmīgu iestāžu uzraudzības procesus, 
procedūras un metodoloģiju. Tā apraksta arī procedūras sadarbībai ar iesaistīto 
dalībvalstu VKI un citu valstu VKI. 

Kopā ar citām tēmām rokasgrāmata aplūko uzraudzības pārbaudes un novērtējuma 
procesa (UPNP), neklātienes un klātienes pārbaužu, riska novērtējuma un modeļu 
validācijas metodoloģiju. 

Uzraudzības rokasgrāmatai ir centrālā loma, nodrošinot vienādu uzraudzības 
standartu piemērošanu visā banku savienībā. Tās izstrādē ieguldītais darbs papildina 
EBI veikumu saskaņotības veicināšanā ES līmenī.  

                                                                    
2  FINREP (FINancial REPorting; finanšu pārskatu sniegšanas) un COREP (COmmon REPorting; vienoto 

ziņojumu sniegšanas) regulējums ietilpst EBI īstenošanas tehniskajos standartos (ITS). FINREP aplūko 
finanšu informācijas vākšanu no banku iestādēm, tajā ir paredzēts standartizēts formāts to gada 
pārskatiem (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins un sīki izstrādāti pielikumi). COREP aplūko tādas 
informācijas vākšanu (arī standartizētā formātā), kura attiecas uz 1. pīlāra aprēķinu, t.i., informāciju par 
pašu kapitālu, atskaitījumiem un kapitāla prasībām (kredītrisks, tirgus risks un darbības risks) un lieliem 
riska darījumiem.  

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmguidebankingsupervision201411.lv.pdf
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Rokasgrāmata tika izstrādāta, pamatojoties uz iesaistīto dalībvalstu uzraudzības 
labāko praksi. Tā jāievieš arī visās iesaistītajās dalībvalstīs. vai veicinātu 
nepieciešamo uzraudzības prakses konverģenci. 

Uzraudzības padome 2014. gada septembrī apstiprināja Uzraudzības rokasgrāmatas 
pārstrādāto versiju, kuras centrā ir UPNP, un tā lietota kā palīgs 2015. gada darbību 
plānošanā. Rokasgrāmata tiek nepārtraukti pārskatīta un uzlabota, pamatojoties uz 
iekšējiem novērtējumiem, starptautiski atzītiem etaloniem un starptautiskām norisēm 
uzraudzības jomā. Tādējādi Uzraudzības rokasgrāmata ir nepārtrauktā izstrādes 
procesā esošs dokuments, kas tiek atjaunināts, lai atspoguļotu jaunas tirgus norises 
un uzraudzības praksi. 

2.2.2. Banku uzraudzības vadlīnijas  

ECB Padome 2014. gada 29. septembrī publicēja "Banku uzraudzības vadlīnijas". 
Tas bija viens no svarīgākajiem īstenošanas pasākumiem, kas ECB jāveic 
2014. gadā saskaņā ar iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu un ECB.  

Vadlīnijās viegli saprotamā veidā skaidrota VUM vispārējā darbība un sniegts 
pārskats par galvenajiem uzraudzības procesiem, procedūrām un metodoloģiju, ko 
piemēro nozīmīgām un mazāk nozīmīgām kredītiestādēm. Piemēram, tie apraksta 
kopējo uzraudzības komandu darbu un to, kāda ir paredzētā ECB banku uzraudzības 
darbības jomu mijiedarbība uzraudzības cikla izstrādē. Vadlīnijas vajadzības 
gadījumā tiks atjauninātas, un to mērķis ir palīdzēt uzraudzītajām iestādēm veidot 
labāku izpratni par VUM galvenajiem uzraudzības procesiem. 

Vadlīniju pamatā ir VUM regula un VUM pamatregula, un tās pieejamas visās 
oficiālajās euro zonas valodās, t.sk. lietuviešu valodā. Tās nav juridiski saistošs 
dokuments.  

2.2.3. Kopējās uzraudzības komandas 

Kopējās uzraudzības komandas atbild par nozīmīgo banku grupu pastāvīgo 
uzraudzību un ar to saistīto ECB uzraudzības lēmumu īstenošanu. Kopējās 
uzraudzības komandas, kurās no ECB puses darbojas Mikrolīmeņa uzraudzības I un 
II ģenerāldirektorāta darbinieki, ir VUM uzraudzības galvenais darbības instruments 
attiecībā uz nozīmīgajām iestādēm. Komandu sastāvā ir ECB un VKI darbinieki, un 
to darbu koordinē norīkots ECB darbinieks (kopējās uzraudzības komandas 
koordinators) un viens vai vairāki VKI apakškoordinatori. 

Kopējās uzraudzības komandas sāka oficiāli darboties 2014. gada 4. novembrī. 
Tomēr sagatavošanās darbs notika jau pirms tam. Tas bija saistīts ar katras VKI 
atsūtītajās konkrētajās lietās norādītās iestādes uzraudzības vēstures un riska profila 
apkopošanu un novērtēšanu. Notika arī darba uzsākšanas un turpmākas sanāksmes 
ar VKI un uzraudzītajām grupām, un ECB kopējās uzraudzības grupu locekļi 
novērotāja statusā piedalījās uzraudzības kolēģiju un krīzes vadības grupu rīkotajās 
sanāksmēs. Šis darbs palīdzēja noteikt uzraudzības prioritātes attiecībā uz katru 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmguidebankingsupervision201411.lv.pdf
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uzraudzīto grupu, iezīmējot galvenos riskus, novērtējot maksātspēju un plānojot 
2015. gada uzraudzības aktivitātes. 

Pašreizējā posmā tiek veikta procesu optimizācija, grupas saplūst un attīstās, lai 
nodrošinātu lielāku integrācijas pakāpi un ciešāku dalībnieku mijiedarbību. 

Visaptveroša uzraudzības pieeja tiek īstenota arī kā ciešāka mijiedarbība ne tikai ar 
banku vadību, bet arī ar to valdēm un šajās struktūrvienībās izveidotajām komitejām 
(īpaši ar riska un audita komiteju), lai sniegtu kopējām uzraudzības komandām 
priekšstatu par iestādes stratēģiju un riska profilu un palīdzētu labāk izprast to, kā 
tiek pieņemti stratēģiski lēmumi. Šeit ietilpst novērtējums par riska uzņemšanās 
vēlmes regulējumu un riska kultūru, sākot no pārvaldības struktūrām un beidzot ar 
struktūrvienībām. 

4. attēls 
Kopējo uzraudzības komandu darbība 

 

 

Kopējās uzraudzības komandas bija iesaistītas visaptverošā novērtējuma procesa 
noslēguma posmos, kad tās paziņoja bankām sākotnējos rezultātus ("uzraudzības 
dialoga" ietvaros), pirms to publicēšanas 2014. gada 26. oktobrī. Turklāt kopējās 
uzraudzības komandas atbildēja par tālāko darbību monitoringu attiecībā uz 
kvantitatīvajiem, kā arī kvalitatīvajiem pasākumiem. Šis monitorings, kas sākās 
2014. gadā, iekļauts arī visās 2015. gada Uzraudzības pārbaudes programmās 
(sk. 3.2.2. sadaļu). 

Nozīmīgākie turpmākie soļi pēc visaptverošā novērtējuma bija šādās jomās veikts 
monitorings: 

Kopējās uzraudzības
komandas koordinators
(priekšsēdētājs)

Galvenie kopējo uzraudzības 
komandu apakškoordinatori
Atbalsta kopējās uzraudzības
komandas koordinatoru 

VKI un ECB 
ekspertu komandas

lēmumu
apstiprināšana/
autorizācija

atbalsta kopējās
uzraudzības
komandas

Horizontālās 
nodaļas

ECB
starpniekstruktūra

(ģenerāldirektorāts)

Padome

Uzraudzības valde
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1) uzkrājumu uzskaite, kredītriska pārklasificēšana un citas kvantitatīvas 
korekcijas, ņemot vērā aktīvu kvalitātes pārbaudes rezultātus;  

2) priekšlikumu īstenošana attiecībā uz iekšējiem procesiem, konstatējumiem 
informācijas tehnoloģiju jomā un citiem kvalitatīviem konstatējumiem; 

3) to kapitāla plānu pietiekamība, kas iestādēm bija jānodrošina deficīta gadījumā; 

4) piedāvāto kapitāla plānu ievērošana.  

Visbeidzot, plašākā nozīmē kopējās uzraudzības komandas atbildēja par 2015. gadā 
īstenojamo uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesa lēmumu projektu 
sagatavošanu, atspoguļojot visaptverošā novērtējuma rezultātus. 

Sīku pārskatu par turpmākajiem pasākumiem saistībā ar visaptverošo novērtējumu 
sk. 3.1. sadaļā. 

Kā redzams 5. attēlā, otrais svarīgākais kopējo 
uzraudzības komandu darba virziens bija sākt 
sagatavošanās darbus 2015.gadā veicamajām 
uzraudzības darbībām (sk. 3.2. sadaļu). Tas ietvēra trīs 
galvenos elementus – 2015. gadā īstenojamos 
uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesa 
lēmumus, 2015. gada uzraudzības pārbaudes 
programmu un risku novērtēšanas sistēmas pārbaudi 
praksē:  

• Uzraudzības pārbaudes un novērtējuma 
procesa lēmumi 
2014. gadā sagatavotie un 2015. gadā īstenojamie 
uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesa 
lēmumi kopumā pamatojās uz VKI veiktās gada 
pārbaudes un novērtējuma, kā arī visaptverošā 
novērtējuma rezultātiem, t.sk. iestāžu kapitāla plānu 
vērtēšanas rezultātiem. Šis process bija arī svarīgs 
elements, kas veicināja komandu integrāciju un 

informācijas un viedokļu apmaiņu, kā arī uzlaboja zināšanas uzraudzības jomā 
un palīdzēja labāk veikt katras bankas riska profila novērtējumu. Vajadzības 
gadījumā ar EBI līdzdalību tika rīkotas uzraudzības iestāžu kolēģiju sēdes. 

• Uzraudzības pārbaudes programma 
Uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesa noslēgums būtiski palīdzēja 
uzraudzības pārbaužu programmas sagatavošanā. Programma nosaka 
2015. gada uzraudzības aktivitātes attiecībā uz pastāvīgo uzraudzību, klātienes 
pārbaudēm un iekšējiem modeļiem. Plānošana tika veikta ciešā sadarbībā ar 
Mikrolīmeņa uzraudzības IV ģenerāldirektorāta horizontālajiem pakalpojumiem 
un VKI, nodrošinot galveno 2015. gadam noteikto kopīgās uzraudzības 
komandu prioritāšu aptveršanu. 

5. attēls 
Kopējās uzraudzības komandas: Uzraudzības darbības 
2014. gadā 

 

 

• Uzraudzības dialogs
• Papildu pasākumi: 

kapitāla plāni
• (ja nepieciešami)
• ieguldījums uzraudzības 
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• Risku novērtēšanas sistēma 
Risku novērtēšanas sistēma nodrošina metodoloģiju gada gaitā veiktās risku 
novērtēšanas rezultātu analīzei un regulējumu šo rezultātu noteikšanai. Kopīgās 
uzraudzības komandas cieši sadarbojušās ar Mikrolīmeņa uzraudzības 
IV ģenerāldirektorātu, veicot katra risku novērtēšanas sistēmas aspekta 
pastāvīgu pārbaudi praksē, lai precizētu metodoloģiju, kā arī noteiktu un 
koriģētu problemātiskus metodoloģijas jautājumus.  

2.2.4. Mazāk nozīmīgu kredītiestāžu uzraudzības regulējums 

ECB (īpaši Mikrolīmeņa uzraudzības III ģenerāldirektorāta) un VKI veiktais kopdarbs 
2014. gadā vainagojās ar būtiskiem panākumiem, izveidojot mazāk nozīmīgo iestāžu 
uzraudzības pārraudzības un netiešās uzraudzības darbības regulējumu. Kopējais 
mērķis ir nodrošināt VUM kā vienotas uzraudzības sistēmas integritāti. Šo sistēmu 
raksturo augstu uzraudzības standartu konsekventa piemērošana un efektīva ECB 
un VKI sadarbība. ECB veic sistēmas darbības pārraudzību, bet VKI saglabā pilnu 
atbildību par mazāk nozīmīgo iestāžu tiešo uzraudzību.  

Mazāk nozīmīgo iestāžu kopskaits VUM valstīs sasniedz aptuveni 3 500, ietverot' 
lieluma, uzņēmējdarbības modeļa un vietējo īpatnību ziņā ļoti dažādas bankas. 
Tāpēc šeit nepieciešama tāda uzraudzības pieeja, kas apvieno vietējās zināšanas ar 
vienotu metodoloģiju, kā arī VUM labākās prakses apkopojums.  

Būtiski arī noteikt uzraudzības darbību prioritāro secību, nodrošinot pietiekamu 
uzmanību tām iestādēm, uzskatot, ka tām piemītošais riska līmenis ir augsts un 
sistēmiskā ietekme – nozīmīga. VUM sagatavojis 108 augstas prioritātes mazāk 
nozīmīgu iestāžu sākotnējo sarakstu, pamatojoties uz to lielumu attiecīgajā 
jurisdikcijā, riska pakāpi un savstarpējām saiknēm (piemēram, sakarā ar to, ka to 
funkcija ir nodrošināt finanšu tirgus infrastruktūru vai maksājumu sistēmas). Kā 
minēts 3.8. sadaļā, šo iestāžu uzraudzības darbību intensitāte ir lielāka. Tādējādi 
mazāk nozīmīgo iestāžu uzraudzības regulējumā tiek nostiprināts proporcionalitātes 
princips, kas tiek konkrēti atspoguļots veidā, kādā tiek piemēroti dažādi netiešās 
uzraudzības instrumenti.  

Ar mazāk nozīmīgu iestāžu uzraudzību saistītās sadarbības pamatā ir veiksmīgi 
strādājošas informācijas plūsmas starp ECB un VKI visos līmeņos, sākot no ikdienas 
uzraudzības tehniskajiem aspektiem, līdz pat politikas apspriešanai augstākās 
vadības līmenī. Attiecīgi ir veikts nozīmīgs darbs, lai izveidotu atbilstošos forumus un 
procesus piemērota sadarbības regulējuma izveidošanai VUM ietvaros. 
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6. attēls 
Mazāk nozīmīgu iestāžu uzraudzības regulējums VUM ietvaros 

 

 

2.3. Personāla nodrošinājums  

2.3.1. VUM personāla atlases process  

VUM personāla atlases process (kurā bija iesaistītas aptuveni 1 000 budžeta vietas) 
norisēja veiksmīgi.  

Sākot no 2013. gada 2. ceturkšņa un visa sagatavošanas posma laikā ECB 
izmantoja aptuveni 200 kolēģu atbalstu, kas ECB īslaicīgi strādāja norīkojumā no 
VKI. Īsi pēc 2014. gada vasaras ECB tika sasniegts nepieciešamais jaunu augsti 
kvalificētu vadītāju un uzraudzības darbinieku skaits, lai īpaši nodrošinātu kopīgo 
uzraudzības komandu darbības savlaicīgu uzsākšanu.  

Kopumā ECB saņēma aptuveni 22 000 pieteikumu uz amata vietām uzraudzības 
pamatfunkciju jomā. Personāla piesaistes kampaņa tika organizēta atklāti, nodrošinot 
konkurenci un izmantojot lejupvērstu pieeju, kas ļauj vadītājiem pašiem veikt savu 
komandu atlasi. Kandidātu atlase bija vērsta uz to, lai pieņemtu darbiniekus ar 
visaugstākajām spējām, efektivitātes un integritātes līmeni. Personāla piesaistes 
procesā, kura pamatā bija ļoti augstas prasības, visiem kandidātiem bija jāparāda ne 
tikai prasītās stabilās tehniskās kompetences, bet vajadzības gadījumā arī uzvedības 
kompetences un vadības prasmes. Attiecīgā darba veikšanai nepieciešamo prasmju 
un kompetenču vērtēšanā tika izmantoti dažādi rīki un paņēmieni, t.sk. tiešsaistes 
testi, rakstiski vingrinājumi, prezentācijas un strukturētas intervijas.  
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2015. gada janvāra sākumā uz kopumā aptuveni 1 000 budžetā paredzētajām amata 
vietām ECB banku uzraudzības un ar to saistīto kopīgo pakalpojumu jomās bija 
piesaistīti vairāk nekā 960 darbinieku3, kas pārstāv visas ES dalībvalstis. Personāla 
piesaiste, lai aizpildītu atlikušās amata vietas, turpināsies 2015. gadā.  

1. diagramma. 
VUM personāla atlase (t.sk. kopējo pakalpojumu jomā) 

Sarkanā līnija norāda uz VUM darbības sākumu. 

 

 

Atlases process nodrošināja atbilstošu tautību, vecuma, dzimuma un pieredzes 
kombināciju. 42% no pieņemtajiem darbiniekiem bija sievietes, bet 58% – vīrieši. 
Jaunajiem darbiniekiem ir ļoti dažāda profesionālā pieredze, un vairākums no tiem 
nāk no centrālo banku/uzraudzības iestāžu vides.  

2. diagramma. 
Uzraudzības uzdevumu veikšanai pieņemto jauno ECB darbinieku profesionālā 
pieredze 

 

 

                                                                    
3  Konkrētāk, VUM mērķiem 2014. gada budžetā bija paredzētas 1 073.5 pilna darba laika ekvivalenta 

amata vietas, no kurām 984.5 vietas ir pastāvīgas, bet 89 vietas – uz laiku. 
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2.3.2. ECB personāla un vadības ētikas kodekss  

Saskaņā ar VUM regulu ECB Padomei jāizveido un jāpublicē Ētikas kodekss banku 
uzraudzībā iesaistītajam ECB personālam un vadībai. Veicot visam ECB personālam 
piemērojamā ētikas regulējuma vispārēju pārskatīšanu, ECB 2014. gadā sagatavoja 
ētikas standartu noteikumu projektu. Saistītie lēmumi, kas groza ECB darbinieku 
nodarbināšanas kārtību un personāla noteikumus, tika pieņemti attiecīgi 2014. gada 
27. novembrī un 3. decembrī. Pirms to pieņemšanas atbilstoši iestāžu nolīgumam 
ECB 2014. gada 31.oktobrī informēja Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetāro 
lietu komiteju par pārstrādāto ētikas regulējumu.  

Pārstrādātais ētikas regulējums tika publicēts ECB interneta vietnē un "Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī", un tas stājās spēkā 2015. gada 1. janvārī. Īpaši 
stiprināti noteikumi par izvairīšanos no interešu konflikta (t.sk. ierobežojumi pēc 
amata pilnvaru termiņa beigām), kā arī noteikumi, kas reglamentē dāvanu 
pasniegšanu/saņemšanu un viesu uzņemšanu, privātus finanšu darījumus un 
dienesta noslēpumus. Regulējums izveido arī Atbilstības un pārvaldības biroju, kas 
sniedz konsultācijas visiem ECB darbiniekiem un kontrolē atbilstību. 

2.4. Datu sniegšanas regulējums 

ECB 2014. gadā izveidoja organizatoriskās un tehniskās struktūras, kā arī 
nepieciešamos procesus, lai veiktu ar uzraudzības uzdevumiem saistītās statistikas 
datu regulāru un ad hoc apkopošanu. 

ECB Statistikas ģenerāldirektorātā tika izveidota īpaša Uzraudzības statistikas 
nodaļa, lai pārvaldītu dažādās datu plūsmas, kas nepieciešamas kvantitatīvo riska 
ziņojumu sagatavošanai. Nodaļas darba jomā ietilpst pārvaldības regulējums 
attiecībā uz datiem no visām uzraudzītajām banku grupām un atsevišķajām 
iestādēm, t.sk. šo uzraudzības datu koordinēšanu, saņemšanu, kvalitātes vadību un 
saskaņošanu. Šajā ziņā salīdzināmās informācijas apjoms būtiski palielinājās, kad 
spēkā stājās EBI Īstenošanas tehniskie standarti par uzraudzības nolūkos sniedzamo 
informāciju.  

Secīgā pieeja 

EBI lēmums EBA/DC/090 nosaka, ka kompetentajām iestādēm jānosūta EBI pilnie 
īstenošanas tehnisko standartu dati augstākajā konsolidācijas līmenī attiecībā uz 
noteiktu banku izlasi. VUM gadījumā, izmantojot t.s. secīgo pieeju, vispirms iestādes 
iesniedz uzraudzībai nepieciešamo informāciju VKI, bet tās savukārt iesniedz datus 
ECB. ECB iesniedz datus par nozīmīgajām iestādēm EBI.  

Saskaņā ar šo pieeju ECB saņem, uzglabā un izplata attiecīgos datus par tiešā un 
netiešā uzraudzībā esošām iestādēm. Turklāt tā sagatavo atvasināto statistiku vai 
rādītājus kvantitatīvās riska novērtēšanas sistēmas vajadzībām un nodrošina citas 
ECB statistiskās un analītiskās vajadzības. Kopumā uzraudzības statistikas funkcijas 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_ecb_2014_np26_f.sign.pdf
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veikums sniedz atbalstu ECB banku uzraudzības jomā un veicina uzraudzības 
informācijas turpmāku attīstību un saskaņošanu ciešā sadarbībā ar EBI. 

ECB regula par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu 

ECB regulas par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu projekts tika izstrādāts 
2014. gada gaitā. 2015. gada 17. martā pieņemtās Regulas mērķis ir pilnībā novērst 
atsevišķās datu nepilnības, kas joprojām pastāv uzraudzības informācijas 
sniegšanas jomā, un uzlabot datu saskaņotību iesaistītajās dalībvalstīs. Piemēram, 
finanšu informācijas sniegšana uzraudzības mērķiem ir obligāta tikai tām iestādēm, 
kuras konsolidētā līmenī piemēro Starptautiskos finanšu pārskatu standartus (SFPS).  

ECB regulas mērķis ir paplašināt regulāro informācijas sniegšanu, attiecinot to uz 
tādu banku konsolidētajiem pārskatiem, kuras darbojas saskaņā ar attiecīgo valstu 
grāmatvedības regulējumu, kā arī individuālā līmeņa pārskatiem (t.i., ietverot katru 
atsevišķo juridisko personu) saskaņā ar CRR. Pienācīgi ņemts vērā 
proporcionalitātes princips, nodalot dažādas informācijas sniedzēju grupas atkarībā 
no tā, vai informācijas sniedzēji ir nozīmīgi vai mazāk nozīmīgi, sniedz pārskatus 
konsolidētā līmenī vai atsevišķas iestādes līmenī un vai to kopējie aktīvi pārsniedz 
vai nepārsniedz būtiskuma slieksni 3 mljrd. euro apmērā. 

ECB regula neietekmē grāmatvedības standartus, ko uzraudzītās grupas un iestādes 
piemēro to konsolidētajiem pārskatiem vai gada pārskatiem, kā arī negroza 
uzraudzības pārskatu sniegšanā izmantotos grāmatvedības standartus. Turklāt 
atbilstoši kapitāla prasību regulas noteikumiem EBI ir informēta par to, ka ECB kā 
kompetentā iestāde izmantos savas tiesības saņemt uzraudzības finanšu pārskatus 
no nozīmīgām uzraudzītajām grupām pēc saviem ieskatiem (arī individuālā līmenī un 
no bankām, kas nav SFPS definīcijas bankas), kā to nosaka īstenošanas tehniskie 
standarti par uzraudzības nolūkos sniedzamo informāciju.  

Regulas projekts tika nodots sabiedriskai apspriešanai, kas notika no 2014. gada 
23. oktobra līdz 4. decembrim. Tās laikā kopumā tika saņemts 21 komentārs. 

SUBA datu sistēma 

Uzraudzības statistikas dienesti savu uzdevumu izpildē izmanto Uzraudzīto banku 
datu sistēmas (SUBA) nodrošinātos rīkus. Ar šās jaunās sistēmas palīdzību, kas 
izstrādāta ciešā sadarbībā ar VKI, ECB izveidoja atbilstošās datu plūsmas un 
izstrādāja virkni procedūru uzraudzīto banku datu un metadatu apkopošanai, 
uzglabāšanai, apstrādei (t.sk. validācijai un atbilstības pārbaudēm), konfidencialitātes 
aizsardzībai un vienkāršai izplatīšanai. 

Ad hoc datu apkopošana 

Vēl viens svarīgs uzdevums 2014. gadā bija pārskatu sniegšanas regulējuma izveide 
attiecībā uz nesaskaņotu datu kategorijām, t.i., kategorijām, kas nav definētas EBI 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_ecb_2015_13_f_sign.pdf
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izstrādātajos Īstenošanas tehniskajos standartos par uzraudzības pārskatu 
sniegšanu saskaņā ar CRR un atbilst maksimālas harmonizācijas principam saskaņā 
ar CRR. Papildu ad hoc uzraudzības informācijas sniegšanas prasību mērķis ir 
papildināt Īstenošanas tehniskajos standartos paredzētos datu apkopojumus, 
tādējādi nodrošinot to, ka VUM pieejami visi nepieciešamie dati par uzraudzītajām 
iestādēm.  

Veicot sagatavošanās darbus pirms 2014. gada novembra, viens no grūtākajiem 
uzdevumiem bija pārbaudīt datu kopējo pieejamību dažādās jurisdikcijās un 
sagatavot konkrētu testu attiecībā uz VUM riska novērtēšanas metodoloģiju. Šajā 
nolūkā tika uzsākti pilotprojekti, pamatojoties uz kuriem tika veidotas pašreizējās 
Uzraudzības statistikas nodaļas veiktās nestandartizēto datu apkopošanas funkcijas.  

Izveidotie datu nosūtīšanas standarti un procedūras attiecībā uz ad hoc datu 
apkopojumu apstrādes, validācijas un izplatīšanas sistēmu tika pakāpeniski uzlaboti.  

2.5. Informācijas tehnoloģija 

VUM izveides nolūkā izstrādātajos IT risinājumos ietilpa:  

• Informācijas vadības sistēma (IMAS) 
IMAS ir kopīgo uzraudzības komandu un klātienes pārbaužu komandu 
galvenais rīks, kas nodrošina tehnisko pamatu saskaņotiem procesiem un 
konsekvencei kredītiestāžu uzraudzībā. Īpaši VUM sākumposmā tā bijusi 
būtisks elements, kas ļāvusi nodrošināt, lai visas kopējās uzraudzības 
komandas izmantotu vienotu metodoloģiju un standartus. Būtisks pasākums, lai 
nodrošinātu IMAS nodošanu ekspluatācijā 2014. gada novembrī, bija mācību 
programma visiem uzraudzības speciālistiem, kas strādā VUM ietvaros, gan no 
ECB, gan VKI puses. Kopumā tie bija vairāk nekā 3 000 lietotāju. Ņemot vērā 
plašo apkopojamās informācijas klāstu, darbs ar šo instrumentu turpinās. 

• Datu apkopošana, datu kvalitātes vadība un analītika 
SUBA pirmā versija tika nodota ekspluatācijā 2014. gada jūlija beigās 
(sk. 2.4. sadaļu). SUBA galvenais mērķis ir radīt iespēju ECB saņemt no visām 
VUM iesaistītajām valstīm specifiskus uzraudzības datus XBRL formātā 
saskaņā ar EBI īstenošanas tehnisko standartu regulējumu.  

• Atbalsts maksu iekasēšanas regulējumam 
Informācijas tehnoloģiju prasības attiecībā uz maksu iekasēšanas procesu tika 
noteiktas, ņemot vērā arī ECB regulas par uzraudzības maksām projekta 
sabiedriskās apspriešanas rezultātu. Tika izstrādāts pašapkalpošanās portāls, 
kur bankas var apkopot savus maksu aprēķināšanas (grāmatvedības) datus. 
Pirmos datus no maksājumu veicējiem bija iespējams apkopot 2015. gada 
1. ceturksnī. Tika uzsākts arī darbs pie maksu aprēķināšanas risinājuma 
izveides, kura izstrāde sākās 2015. gada sākumā, lai palīdzētu sagatavot un 
apstrādāt pirmos rēķinus, kas maksājami 2015. gada 3. ceturksnī. 
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• Sadarbība, darbplūsma un informācijas pārvaldība 
Pašlaik tiek īstenots IT projekts uzraudzīto iestāžu kontaktdatu pārvaldībai un to 
iespējamo informācijas pieprasījumu apstrādei. Jau panākts būtisks progress, 
un pirmais funkciju komplekts nodots ekspluatācijā 2014. gada augustā. 
Paredzama slodzes palielināšanās sakarā ar VUM darbību, tāpēc tiek veikta arī 
infrastruktūras un dokumentu pārvaldības sistēmas kapacitātes novērtēšana. 

• Kopējie IT pakalpojumi 
Būtiski palielinoties lietotāju datu plūsmai, ECB kapacitāte bija attiecīgi 
jāpielāgo. 

Centrālais elements bija iespēja visām VKI veidot pieslēgumus 
ECBS/Eurosistēmas IT infrastruktūrai (CoreNet). Tika izveidot dažādi risinājumi, 
t.sk. pastāvīgs vai īslaicīgs pieslēgums attiecīgajām NCB vai tiešā savienojuma 
saikne, kas būs iespējama tikai pēc CoreNet jaunās infrastruktūras versijas 
nodošanas ekspluatācijā 2015. gada 1. ceturksnī. 

Lai veiktu konfidenciālu e-pastu un dokumentu apmaiņu starp nozīmīgām 
iestādēm un ECB, ņemot vērā laika ierobežojumus, tika izvēlēts risinājums 
izmantot e-pastu ar transporta slāņa drošību (Transport Layer Security; TLS4 
protokolu). Minētā protokola ieviešana notiek ciešā sadarbībā ar nozīmīgajām 
iestādēm. 

2.6. Visaptverošais novērtējums 

2.6.1. Kopējā darbības joma, mērķi un organizācija 

VUM regulā paredzētais visaptverošais novērtējums attiecībā pret 130 bankām, 
kuras bija paredzēts klasificēt par nozīmīgām, bija nepieredzēta apjoma un dziļuma 
prudenciāla rakstura vērtējums, ko uzsāka 2013. gada rudenī un kas beidzās ar 
rezultātu publicēšanu 2014. gada 26. oktobrī. Tas bija nozīmīgs atskaites punkts 
VUM darbības sākumā, nodrošinot to, ka jaunā sistēma spēj tikt galā ar milzīga 
apjoma projektu un nodrošināt tā veiksmīgu pabeigšanu ļoti ierobežotā termiņā 
(sk. arī 2014. gada oktobrī publicēto Apkopoto ziņojumu par visaptverošo 
novērtējumu).  

Vērtējums sastāvēja no aktīvu kvalitātes pārbaudes (AKP) un stresa testa, izvirzot 
trīs galvenos mērķus: 

• nodrošināt atklātību, uzlabojot par banku stāvokli pieejamās informācijas 
kvalitāti; 

• vajadzības gadījumā apzināt un īstenot koriģējošus pasākumus; 

• stiprināt uzticēšanos, pārliecinot visas iesaistītās puses, ka bankas pamatā ir 
stabilas un uzticamas. 

                                                                    
4 Transporta slāņa drošības (Transport Layer Security; TLS) protokols ir drošības mehānisms, kas 

veidots, lai aizsargātu e-pasta vēstules, tās nosūtot publiskos tīklos, piemēram, internetā. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/html/index.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/html/index.en.html
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AKP bija banku aktīvu uzskaites vērtības precizitātes 
attiecīgā brīža novērtējums 2013. gada 31. decembrī, 
un nodrošināja sākumpunktu stresa testa veikšanai. 
AKP veica ECB un VKI, un tās pamatā bija vienota 
metodoloģija un saskaņotas definīcijas. AKP noteica, 
ka bankām jānodrošina minimālais pirmā līmeņa 
pamata kapitāla rādītājs (CET1) 8% apmērā.  7. attēls 
ataino novērtējuma darbības jomu. 

AKP ietvaros tika veikta detalizēta pārbaude aktīvu 
līmenī, aptverot vairāk nekā 800 konkrētus portfeļus, 
kas veido 57% no banku riska svērtajiem aktīviem.  

Stresa tests ietvēra uz nākotni vērstu bankas 
maksātspējas noturības novērtējumu atbilstoši diviem 
hipotētiskiem scenārijiem, atspoguļojot arī AKP laikā 
iegūto jauno informāciju. Stresa testu veica 
novērtējumā iesaistītās bankas, ECB un VKI sadarbībā 
ar EBI, kas kopā ar ECB un ESRK izstrādāja arī tā 
vienotu metodoloģiju visas ES mērogā. Saskaņā ar 
bāzes scenāriju bankām bija jānodrošina minimālais 
CET1 rādītājs 8% apmērā, savukārt saskaņā ar 
nelabvēlīgas attīstības scenāriju tām bija jānodrošina 
minimālais CET1 rādītājs 5.5% apmērā. 

Lai nodrošinātu konsekvenci un vienlīdzīgu attieksmi 
visā AKP un stresa testa norises laikā, centralizētas 
ECB ekspertu grupas neatkarīgi veica banku un valstu 
kompetento iestāžu darba kvalitātes pārbaudi. ECB 
uzturēja ciešus kontaktus ar VKI sniedzot atbildes uz 

vairāk nekā 8 000 ar metodoloģiju un procesu saistītu jautājumu.  

ECB pārskatīja un pārbaudīja rezultātus no VUM mēroga perspektīvas, izmantojot 
salīdzinošo novērtēšanu, kā arī kopā ar VKI pētot konkrētus radušos jautājumus. 
Vajadzības gadījumā ECB veica banku stresa testa vajadzībām sniegtās informācijas 
kvalitātes kontroles korekcijas, lai nodrošinātu pietiekami konservatīvus rezultātus 
atbilstoši vienotai metodoloģijai un saglabātu vienlīdzīgus nosacījumus. Kvalitātes 
kontroles jomā darbojās vairāk nekā 100 ECB ekspertu kopā ar ārējiem atbalsta 
speciālistiem.  

2.6.2. Visaptverošā novērtējuma rezultāti  

AKP rezultātā novērtējumā iesaistīto banku aktīvu uzskaites vērtība (atbilstoši 
stāvoklim 2013. gada 31. decembrī) tika kopumā koriģēta par 47.5 mljrd. euro.  

Šīs korekcijas galvenokārt tika veiktas pēc uzkrāšanas principa uzskaitītos aktīvos, 
īpaši korekcijas speciālajos uzkrājumos riska darījumiem, izņemot darījumus ar 
privātpersonām un MVU. Turklāt ienākumus nenesošo riska darījumu atlikums 

7. attēls 
Galvenie rādītāji saistībā ar aktīvu kvalitātes pārbaudi 
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aptvertajās iestādēs kopumā tika palielināts par 135.9 mljrd. euro (attiecīgais 
palielinājums – 18%), saskaņojot ienākumus nenesošu riska darījumu definīcijas un 
nodrošinot to salīdzināmību, t.sk. veicot izpēti par to, kā parāda norakstīšana nosaka 
ienākumus nenesoša darījuma statusa piešķiršanu. Papildus korekcijām, ko tiešā 
veidā piemēroja esošajām uzskaites vērtībām, AKP rezultāts tika atspoguļots arī, 
stresa testa hipotētisko scenāriju ietvaros aplēšot banku kapitāla pietiekamības 
rādītājus. 

Kopumā visaptverošais novērtējums konstatēja kapitāla deficītu 24.6 mljrd. euro 
apmērā. No 2014. gada 1. janvāra līdz 30. septembrim novērtējumā iesaistītās 
bankas kopumā palielināja kapitālu par 57.1 mljrd. euro, kas attiecīgi samazināja 
konstatēto kapitāla deficītu. Ņemot vērā šos kapitāla palielināšanas pasākumus, 
deficīts samazinājās līdz 9.5 mljrd. euro, un tas sadalīts uz 13 bankām. 

Kapitāla vajadzības katrā no 25 bankām, kurās konstatēja deficītu, attēlotas 
4. tabulā. 
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4. tabula 
Bankas ar kapitāla deficītu saskaņā ar visaptverošo novērtējumu 

Mikrolīmeņa uzraudzības I un 
II ģenerāldirektorāts 
Bankas nosaukums 

Sākotnējais 
CET1 rādītājs 

CET1 rādītājs 
pēc AKP 

Bāzes 
scenārija 

CET1 rādītājs 

Nelabvēlīgas 
attīstības 
scenārija 

CET1 rādītājs 

Kopējais kapitāla deficīts 
saskaņā ar ziņojumu Kopējais neto 

atbilstošais 
kapitāls saskaņā 
ar ziņojumu, kas 
piesaistīts līdz 

2014. gada 
3. ceturksnim 

(milj. euro) 

%  
(RSA 

atbilstoši 
nelabvēlīgās 

attīstības 
scenārijam) (milj. euro) 

Bankas1 ar kapitāla deficītu 2013. gada beigās, kas segts 2014. gada 3. ceturksnī 

Cooperative Central Bank –3.7% –3.7% –3.2% –8.0% –13.5% 1 169  1 500 

Bank of Cyprus 10.4% 7.3% 7.7% 1.5% –4.0% 919 1 000 

Veneto Banca 7.3% 5.7% 5.8% 2.7% –2.8% 714  740  

Banco Popolare 10.1% 7.9% 6.7% 4.7% –1.3% 693  1 760  

Piraeus Bank 13.7% 10.0% 9.0% 4.4% –1.1% 660  1 000  

Banca Popolare di Sondrio 8.2% 7.4% 7.2% 4.2% –1.3% 318  340  

Münchener Hypothekenbank 6.9% 6.9% 5.8% 2.9% –2.6% 229  410  

AXA Bank Europe 15.2% 14.7% 12.7% 3.4% –2.1% 200  200  

C.R.H. – Caisse de Refinancement de l'Habitat 5.7% 5.7% 5.7% 5.5% –2.3% 130  250  

Banca Popolare dell'Emilia Romagna 9.2% 8.4% 8.3% 5.2% –0.3% 130  760  

Liberbank 8.7% 7.8% 8.5% 5.6% –0.2% 32  640  

Credito Valtellinese2 8.8% 7.5% 6.9% 3.5% –2.0% 377  415  

KOPĀ           5 571  9 015  

Bankas1 ar kapitāla deficītu 2013. gada beigās, kam ir iespējas to mazināt, nepiesaistot kapitālu, arī saskaņā ar apkopoto ziņojumu par visaptverošo novērtējumu. 

National Bank of Greece 10.7% 7.5% 5.7% -0.4% –5.9% 3 433  2 500  

Dexia3 16.4% 15.8% 10.8% 5.0% –0.6% 340  – 

Nova Ljubljanska banka 16.1% 14.6% 12.8% 5.0% –0.5% 34  – 

Nova Kreditna Banka Maribor 19.6% 15.7% 12.8% 4.4% –1.1% 31  – 

Eurobank 10.6% 7.8% 2.0% –6.4% –11.9% 4 630  2 860 

KOPĀ           8 468  5 360 

Bankas1 ar kapitāla deficītu, kas jāsedz 6–9 mēnešu laikā, izmantojot kapitāla plānos norādītos atbilstošos pasākumus. 

Banca Popolare di Milano 7.3% 6.9% 6.5% 4.0% –1.5% 684  520 

Banca Popolare di Vicenza 9.4% 7.6% 7.5% 3.2% –2.3% 683  460 

Monte dei Paschi di Siena 10.2% 7.0% 6.0% –0.1% –5.6% 4 250  2 140 

Banca Carige 5.2% 3.9% 2.3% –2.4% –7.9% 1 835  1 020 

Banco Comercial Português 12.2% 10.3% 8.8% 3.0% –2.5% 1 137  -10 

Oesterreichischer Volksbanken-Verbund  11.5% 10.3% 7.2% 2.1% –3.4% 865  – 

permanent tsb 13.1% 12.8% 8.8% 1.0% –4.5% 855  – 

Hellenic Bank 7.60% 5.20% 6.20% –0.50% –5.99% 277  100 

KOPĀ           10 586  4 230 

KOPSUMMA           24 625  18 605 

1 Dati no 2014. gada oktobra Apkopotā ziņojuma par visaptverošo novērtējumu (ECB). 
2 Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa ("Credito Valtellinese") uzskatāma par mazāk nozīmīgu iestādi, un ECB to VUM ietvaros uzrauga netieši. Deficīts jau 

novērsts, izmantojot atbilstošus pasākumus. 
3  Ņemot vērā šīs kredītiestādes pienācīga noregulējuma plānu, kas ietver valsts garantiju, saskaņā ar visaptverošā novērtējuma rezultātiem nav nepieciešams turpināt piesaistīt 

kapitālu. 

Deficīta rādītājs pats par sevi tikai daļēji atspoguļo novērtējuma kopējo rezultātu. 
Jāņem vērā arī prognozējamās kapitāla pārmaiņas atbilstoši visaptverošajam 
novērtējumam kopumā (gan saskaņā ar aktīvu kvalitātes pārbaudes, gan stresa testa 
rezultātiem). Saskaņā ar stresa testa nelabvēlīgas attīstības scenāriju bija 
paredzams, ka līdz 2016. gadam banku kopējais pieejamais kapitāls samazinātos 
par 215.5 mljrd. euro (22% no novērtējumā iesaistīto banku kapitāla) un riska svērtie 
aktīvi (RSA) palielinātos par aptuveni 860 mljrd. euro. Ietverot šo kā kapitāla prasību 
kontrolsliekšņa līmenī, kopējā ietekme uz kapitālu nelabvēlīgās attīstības scenārijā 
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sasniegtu 262.7 mljrd. euro. Šāda ietekme uz kapitālu noteica novērtējumā iesaistīto 
banku CET1 rādītāja mediānas samazināšanos par 4.0 procentu punktiem (no 12.4% 
līdz 8.3% 2016. gadā). 

3. diagramma. 
Visaptverošā novērtējuma kopējā ietekme uz kapitālu (AKP + nelabvēlīgās attīstības 
scenārijs) 

(CET 1; mljrd. euro) 

 

1AKP korekcija, ņemot vērā nodokļu ietekmi un portfeļa garantiju kompensējošo ietekmi 
Piezīme. Ietekme uz pieejamo, kā arī nepieciešamo kapitālu aprēķināta 2016. gadam atbilstoši stresa testa nelabvēlīgās attīstības 
scenārijam. 

Šie rezultāti apliecina, ka nelabvēlīgās attīstības scenārijs pašlaik ir 
visnelabvēlīgākais scenārijs, kāds izmantots visos līdz šim veiktajos stresa testos. 
Salīdzinoši lielāku nelabvēlīguma pakāpi izraisīja arī tas, ka makrofinansiālais stress 
tika noteikts trīs gadu periodam (iepriekš – divu gadu periodam). 

Visaptverošajam novērtējumam izdevās būtiski palielināt banku bilanču 
caurredzamību, publicējot banku līmeņa rezultātus, izmantojot ļoti detalizētas 
informācijas atklāšanas veidnes. Prasība bankām ar kapitāla deficītu to novērst 6–9 
mēnešu laikā atkarībā no kapitāla deficīta avota ir spēcīgs stimuls banku bilanču 
sakārtošanas procesā. Abiem faktoriem kopumā vajadzētu veicināt to, ka visu euro 
zonas banku sistēmas pamatu stabilitātē ieinteresēto pušu uzticēšanās palielinās. 

Sīkāku informāciju par turpmākiem pasākumiem pēc visaptverošā novērtējuma 
veikšanas sk. 3.1. sadaļā.  
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3. VUM darbība praksē  

ECB oficiāli sāka pildīt savus uzdevumus uzraudzības jomā 2014. gada 4. novembrī, 
gadu pēc VUM regulas stāšanās spēkā. Turpmākie pasākumi pēc visaptverošā 
novērtējuma rezultātu paziņošanas 2014. gada 26. oktobrī bija dabiskais 
sākumpunkts, bet citi svarīgi soļi tika sperti arī šajā darbības posmā, sagatavojoties 
2015. gadā veicamajam uzraudzības darbam, izstrādājot metodoloģiju visiem 
horizontālajiem un specializētajiem pakalpojumiem un izveidojot regulējumu 
sadarbībai ar VKI mazāk nozīmīgu iestāžu uzraudzības jautājumos. 

3.1. Turpmākie pasākumi saistībā ar visaptverošo 
novērtējumu 

Visaptverošais novērtējums nodrošināja VUM ļoti bagātīgu datu un kvalitatīvas 
informācijas apkopojumu par ECB tiešajai uzraudzībai pakļautajām iestādēm. 
Tādējādi kopējām uzraudzības komandām bija stabils pamats, 2014. gada 
4. novembrī sākot pildīt uzraudzības pienākumus.  

Kopējo uzraudzības komandu galvenā prioritāte mēnešos pēc visaptverošā 
novērtējuma galīgo rezultātu publicēšanas bija ietvert visu būtisko secinājumu 
spektru to ikdienas darbībās. Šajā periodā kopējās uzraudzības komandas rīkoja 
padziļinātas pārrunas par detalizētajiem secinājumiem ar iestādēm.  

3.1.1. Atspoguļošana 2015. gadā īstenojamos uzraudzības pārbaudes un 
novērtējuma procesa lēmumos 

ECB tiešajai uzraudzībai pakļauto banku visaptverošā novērtējuma rezultāti tika 
atspoguļoti uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesā. Tas ir process, ko 
izmanto, lai nodrošinātu vadlīnijas kredītiestāžu uzraudzības pārbaužu veikšanai. 
Uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesa rezultāts tiek ņemts par pamatu, 
nosakot, vai jāveic papildu uzraudzības pasākumi, piemēram, nosakot uzraudzītajai 
iestādei papildu prasības attiecībā uz konkrētu pašu kapitālu, informācijas atklāšanu 
vai likviditāti (sk. arī 3.2. sadaļu). 

Tādējādi 2. pīlāra pasākumi, kas jāveic bankām, saistībā ar kurām pieņemti 
uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesa lēmumi, bija saistīti ar divu veidu 
secinājumu kopām: 1) jautājumi, kas konstatēti gada gaitā veiktās pastāvīgās 
uzraudzības laikā, un 2) secinājumi, ko tiešā veidā noteica visaptverošais 
novērtējums. Ņemot vērā to, ka visaptverošajā novērtējumā nebija paredzēts aplūkot 
visus riska veidus, secinājumiem bija papildinošs raksturs. Likviditātes risku, 
piemēram, aplūkoja tikai pastāvīgās uzraudzības sakarā.  

Visaptverošajam novērtējumam sekojošie pasākumi skāra ne tikai novērtējuma 
kvantitatīvos secinājumus. Piemēram, tas, ka vairākām bankām bija grūtības 
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nodrošināt aktīvu kvalitātes pārbaudes prasītos datus, liecināja par to datu sistēmu 
trūkumiem, īpaši iestādēs, kuras nesen bija apvienojušās ar citām bankām vai tās 
pārņēmušas. Veicot plānošanu, kopējās uzraudzības komandas konsekventi ņēma 
vērā steidzamo vajadzību uzlabot šīs banku sistēmas.  

3.1.2. Ietekme uz banku finanšu pārskatiem 2014. gadā 

Aktīvu kvalitātes pārbaudes kvantitatīvie secinājumi bija pēc iespējas pilnīgāk 
jāatspoguļo banku finanšu pārskatos. Galvenie aktīvu kvalitātes pārbaudes rezultāti 
bija saistīti ar:  

• pārklasificēšanu no ienākumus nesošiem uz ienākumus nenesošiem riska 
darījumiem un atsevišķu pārbaudes laikā aplūkoto kredītlietu uzkrājumu līmeni;  

• kolektīvo uzkrājumu veidošanas pieejām un to pamatā esošajiem uzkrājumu 
veidošanas modeļiem vai procesiem; 

• kredīta vērtības korekciju modeļiem un procesiem. 

Lai nodrošinātu vienotu izpratni, ECB rīkoja padziļinātas pārrunas ar lielākajām 
auditorsabiedrībām par to, kāda pieeja jāizmanto, lai atbilstoši atspoguļotu 
secinājumu diapazonu banku pārskatos. Vēlāk kopīgās uzraudzības komandas 
atsevišķus jautājumus turpināja risināt ar konkrētajām bankām. 

2014. gada decembrī kopējās uzraudzības komandas tikās ar attiecīgajām bankām, 
lai apspriestu korektīvos pasākumus un prudenciāla rakstura vai grāmatvedības 
korekcijas. Visas iestādes, kas piedalījās aktīvu kvalitātes pārbaudē, saņēma pilno 
aktīvu kvalitātes pārbaudes secinājumu kopsavilkumu to veidu un portfeļu dalījumā, 
kā arī sīkāku informāciju par atsevišķo kredītlietu pārbaudēm.  

Attiecībā uz visiem prasītajiem koriģējošajiem pasākumiem bankas līdz 2015. gada 
janvāra beigām iesniedza ECB rakstiskas atbildes, norādot, kā tās plāno nodrošināt 
prasību izpildi. 2015. gada janvārī kopējās uzraudzības komandas arī vērsās pie 
ārējā/likumā paredzētā revidenta, lai gūtu neatkarīgu viedokli par visiem jautājumiem 
un piedāvātajiem pasākumiem. Visbeidzot, kopējās uzraudzības komandas veica 
uzraudzības pārbaudes, kas tām ļāva cieši kontrolēt to, kā bankas īsteno aktīvu 
kvalitātes pārbaudes secinājumus, un vajadzības gadījumā noteikt uzraudzības 
pasākumus vai citas informācijas atklāšanas prasības.  

3.1.3. Kapitāla plāni 

Visaptverošais novērtējums konstatēja, ka 25 banku kapitāla rādītāji nesasniedz 
prasīto kontrolsliekšņa vērtību (8% CET1 rādītājs aktīvu kvalitātes pārbaudes un 
stresa testa bāzes scenārija gadījumā un 5.5% CET1 rādītājs stresa testa 
nelabvēlīgās attīstības scenārija gadījumā). Šīm bankām tika noteikta prasība divu 
nedēļu laikā pēc rezultātu publicēšanas iesniegt kapitāla plānus, sīki norādot, kā tiks 
novērsts deficīts.  
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Bankām jānovērš konstatētais kapitāla deficīts sešu mēnešu laikā kopš aktīvu 
kvalitātes pārbaudes vai stresa testa bāzes scenārija rezultātā konstatētā kapitāla 
deficīta rezultātu paziņošanas vai deviņu mēnešu laikā kopš šāds deficīts noteikts 
saskaņā ar stresa testa nelabvēlīgas attīstības scenāriju. Sešu vai deviņu mēnešu 
laikposms sākas no visaptverošā novērtējuma rezultātu publiskošanas 2014. gada 
oktobrī. 

Kā tika paziņots visaptverošā novērtējuma laikā, paredzams, ka banku kapitāla 
plānos jāpiesaista finansējums no privātiem avotiem, lai stiprinātu banku kapitāla 
pozīcijas, nodrošinot atbilstību sasniedzamajiem mērķiem, t.sk. skarot:  

• nesadalīto peļņu;  

• prēmiju izmaksu samazināšanu;  

• jaunu pamata kapitāla instrumentu emisijas;  

• atbilstoši spēcīgu iespējamo kapitālu;  

• atsevišķu aktīvu pārdošanu par tirgus cenām vai riska svērto aktīvu (RSA) 
samazināšanu saistībā ar restrukturizācijas plāniem, kas saskaņoti ar Eiropas 
Komisiju.  

Visas bankas iesniedza prasītos kapitāla plānus divu nedēļu laikā no rezultātu 
publicēšanas brīža. Kopējās uzraudzības komandas vērtēja, vai kapitāla plānos 
izklāstītie pasākumi atbilst kritērijiem attiecībā uz deficīta mazināšanas pasākumiem 
un vai tie ir pietiekami, lai segtu deficītu. Vajadzības gadījumā komandas pieprasīja 
papildu pasākumus. 

2014. gada decembrī Uzraudzības valde pieņēma zināšanai kapitāla plāno galīgo 
variantu, kas saņemti no bankām, kurās konstatēts kapitāla deficīts, kā arī ar tiem 
saistītos kopējo uzraudzības komandu prezentētos priekšlikumus. Tie tika atspoguļoti 
uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesa lēmumos. ECB banku uzraudzības 
darbinieki bankām dotajā sešu/deviņu mēnešu periodā turpinās cieši sekot kapitāla 
plānu īstenošanai.  

3.1.4. Koriģējošo pasākumu monitorings 

Kopējās uzraudzības komandas novērtēja visu plānoto kapitāla pasākumu 
pamatojumu, dzīvotspēju un ticamību. Daudzos gadījumos notika vairākas pārrunu 
kārtas ar bankām. Vajadzības gadījumā informācija par uzraudzības pārbaudes un 
novērtējuma procesa lēmumos ietvertajiem kapitāla plāna pasākumiem paziņota 
iestādēm. Turpmākās darbības tika uzsāktas iestādes pastāvīgās uzraudzības 
ietvaros. Kopējās uzraudzības komandas veica šo pasākumu īstenošanas 
monitoringu, uzturot nepārtrauktu dialogu ar bankām un vajadzības gadījumā 
iesaistot esošās uzraudzības iestāžu kolēģijas. 

Papildus kapitāla plānu pasākumu īstenošanas monitoringam kopējās uzraudzības 
komandas arī cieši sekoja aktīvu kvalitātes pārbaudes rezultātu atspoguļošanai 



ECB 2014. gada pārskats par uzraudzības darbību, 2015. gada marts 51 

banku finanšu pārskatos. Vajadzības gadījumā ar banku auditoriem un vadību tika 
apspriesti papildu grāmatvedības noteikumi, un prudenciāli noteikumi iestrādāti vai 
nu banku finanšu pārskatos, vai uzraudzības un novērtējuma procesa lēmumos. 
Visbeidzot, kopējās uzraudzības komandas ar bankām apsprieda iespējamos 
pasākumus konstatēto trūkumu segšanai.  

3.1.5. Darbs pie valstu izvēles iespējām un izņēmumiem 

Vēl viens svarīgs aspekts, uz ko norādīja visaptverošā novērtējuma rezultāti, bija to 
CRD IV paketē paredzētu valstu izvēles iespēju un izņēmumu iespaids, kuriem tika 
konstatēta būtiska ietekme uz atsevišķu banku CET1 kapitāla kvalitāti un tā 
definīcijas konsekvenci dažādās dalībvalstīs.  

Šīs iespējas un izņēmumi atļauj zināmu izvēli attiecībā uz reglamentējošo noteikumu 
piemērošanu vai nu dalībvalstīm, vai attiecīgajām kompetentajām iestādēm. Tas 
nozīmē, ka līdz 2014. gada novembrim šī izvēle tika izdarīta valsts līmenī. Ņemot 
vērā, ka visaptverošais novērtējums tika veikts saskaņā ar tolaik pastāvošo tiesisko 
regulējumu, VKI izmantotās izvēles iespējas tika atspoguļotas kapitāla rādītāju 
aprēķinos, kas vēlāk tika salīdzināti ar noteiktajiem kontrolsliekšņiem, lai konstatētu 
deficītu. Tādējādi iepriekšējiem valsts līmeņa lēmumiem (piemēram, nosakot 
pakāpeniski piemērojamo atskaitījumu no CET1 kapitāla procentuālo attiecību) bija 
un joprojām ir ietekme uz kapitāla sastāvu un kvalitāti. Tas noteicis būtiskas 
atšķirības. Īpaši atšķiras pakāpe, kādā atsevišķās bankas izmanto pārejas posma 
korekciju piemērošanas iespējas, veicot CET1 aprēķinu.  

Tagad izveidota īpaša darbplūsma, lai rūpīgi izvērtētu VKI izmantoto valstu izvēles 
iespēju un izņēmumu sekas un par to ziņotu Uzraudzības valdei. 

3.2. Sagatavošanās 2015. gadā veicamajiem uzraudzības 
pasākumiem 

Līdz 2014. gada beigām bija veiksmīgi pabeigti divi svarīgi elementi, gatavojoties 
uzraudzības darba veikšanai 2015. gadā:  

• 2015. gadā īstenojamie uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesa 
lēmumi; 

• 2015. gada stratēģiskā un operatīvā plānošana, t.sk. VUM galvenās prioritātes. 

3.2.1. Uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesa lēmumi 

Uzraudzības pārbaudes un novērtējuma process ir centrāls process, kas notiek katru 
gadu un kura galvenais mērķis ir nodrošināt, ka ne tikai banku kapitāls un 
likviditāte,bet arī to iekšējā pārvaldība, stratēģijas un procesi ir atbilstoši, lai 
nodrošinātu stabilu vadību un aptveru visus to riskus.  
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Uzraudzības pārbaudes un novērtējuma process ir galvenais uzraudzības 
instruments, lai pievērstos visiem šādiem riskiem, pamatojoties uz pastāvīgās 
uzraudzības secinājumiem, klātienes pārbaudēm un citām uzraudzības darbībām. 
Uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesā uzraudzības iestādes ir pilnvarotas 
noteikt plašu pasākumu spektru, t.sk. papildu kapitāla un likviditātes prasības un 
riska vadības prakses pārmaiņas. Šie pasākumi tiek paziņoti bankām ar uzraudzības 
pārbaudes un novērtējuma procesa lēmumu.  

Tā kā ECB sāka savu uzraudzības uzdevumu izpildi tikai 2014. gada 4. novembrī, 
2014. gadā sagatavotie uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesa lēmumi 
(kas īstenojami 2015. gadā) ir ārkārtas un vienreizējas procedūras rezultāts: 

• Veicot vispārējo lietu nodošanu, VKI īstenotā uzraudzības pārbaudes un 
novērtējuma procesa secinājumi lielā mērā tika iestrādāti ECB sagatavotajos 
uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesa lēmumos.  

• Uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesa lēmumi lielā mērā pamatojas 
uz visaptverošā novērtējuma kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem rezultātiem, kā 
arī attiecīgos gadījumos – banku kapitāla plānu novērtējumu. 

Uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesa lēmums attiecībā uz kapitālu 
nosaka summu, kas, ņemot vērā iestādes darbības raksturu, tās lielumu un 
sarežģītības pakāpi, nodrošina pilnvērtīgu risku segumu atbilstoši visaptverošajā 
novērtējumā prasītajam minimumam. Viens no grūtākajiem elementiem, formulējot 
2014. gadā sagatavotos uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesa lēmumus 
(kas īstenojami 2015. gadā), bija nepieciešamība apvienot dažādās kapitāla 
prasības, pamatojoties uz atšķirīgo valstu metodoloģiju, ievērojot pietiekamu 
konsekvenci attiecībā uz prasīto kapitāla līmeni un kvalitāti visā VUM. 

Nosakot, vai (2015. gadā īstenojamos) uzraudzības pārbaudes un novērtējuma 
procesa lēmumos vajadzētu iekļaut konkrētas likviditātes prasības, kopējās 
uzraudzības komandas pārbaudīja un padziļināti pētīja VKI piedāvātos lēmumus un 
to vērtējumu attiecībā uz likviditātes un finansējuma riskiem, pieņemot lēmumu 
pievienot konkrētas kvantitatīvas vai kvalitatīvas prasības tajos gadījumos, kad šādu 
pieeju attaisnoja būtisku risku klātbūtne. Viens no grūtākajiem uzdevumiem, 
sagatavojot lēmumus attiecībā uz likviditāti, ir tas, ka obligātās likviditātes prasības 
valstu līmenī ir stipri atšķirīgas, un dažas VKI pieņēmušas saistošas prasības, bet 
citas tās nav pieņēmušas. 

Pārrunas par 2015. gadā īstenojamajiem uzraudzības pārbaudes un novērtējuma 
procesa lēmumiem sākās krietni pirms 2014. gada 4. novembra, un tās sagatavoja 
kopējās uzraudzības komandas. No organizatoriskā viedokļa uzraudzības pārbaudes 
un novērtējuma procesa lēmumu sagatavošanas process bija svarīgs elements, lai 
veicinātu komandu integrāciju, informācijas un viedokļu apmaiņu, kā arī uzlabotu 
katras kopējās uzraudzības komandas zināšanas uzraudzības jomā un attiecīgo 
skatījumu. Vajadzības gadījumā ar EBI līdzdalību tika sasauktas uzraudzības iestāžu 
kolēģijas sēdes. 
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Gatavojot 2016. gadā īstenojamos uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesa 
lēmumus, process atšķirsies. ECB banku uzraudzības jomā izstrādāta vienota 
metodoloģija, kurā izmantota VKI iepriekšējā pieredze un labākā prakse. 
Metodoloģija aprakstīta VUM uzraudzības rokasgrāmatā un Banku uzraudzības 
vadlīnijās. Tā pašlaik tiek pārbaudīta praksē, lai konstatētu, cik tā ir pietiekama, un 
noteiktu jomas, kurās nepieciešama precizēšana (sk. arī 3.3. sadaļu).  

Atbilstoši EBI pamatnostādnēm attiecībā uz uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas 
procesa vienotajām procedūrām un metodoloģiju VUM uzraudzības pārbaudes un 
novērtējuma process ietver:  

• riska novērtēšanas sistēmu, kas vērtē kredītiestāžu riska līmeni un kontroles un 
attiecībā uz kuru kopējās uzraudzības komandas intensīvi sadarbojušās ar 
horizontālo pakalpojumu sniedzējiem, veicot katra aspekta pastāvīgas 
pārbaudes praksē, lai noteiktu un precizētu iespējamos problemātiskos 
metodoloģijas jautājumus; 

• iestāžu iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa un iekšējā 
likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesa visaptverošu pārskatīšanu; 

• kapitāla un likviditātes kvantificēšanas metodoloģiju, kas vērtē kredītiestāžu 
kapitāla un likviditātes vajadzības, ņemot vērā riska novērtējuma rezultātus.  

3.2.2. Stratēģiskā un darbības plānošana 2015. gadam 

Uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesa rezultāts ir arī svarīgs ieguldījums 
stratēģiskajā un darbības plānošanā. Proti, tas tiešā veidā ietekmē attiecībā uz 
konkrēto iestādi veikto klātienes un neklātienes darbību klāstu un dziļumu. 

VUM uzraudzības prioritātes 2015. gadam, ko Uzraudzības valde apstiprināja 
2014. gada novembrī, veicina vertikālās un horizontālās uzraudzības pieejas 
mijiedarbību, nozīmīgu lomu nodrošinot arī tematiskajām pārbaudēm. Pamatojoties 
uz uzraudzības prioritātēm un pienācīgi ņemot vērā kredītiestādes riska profilu un 
sistēmisko nozīmīgumu, katras nozīmīgās bankas uzraudzības pārbaudes 
programma nosaka galvenās uzraudzības darbības, kas tiks veiktas, lai veiktu risku 
monitoringu un novērstu konstatētos trūkumus. Uzraudzības pārbaudes programma 
aptver: 

• kopējo uzraudzības komandu veiktās pastāvīgās uzraudzības darbības; 

• klātienes pārbaudes; 

• iekšējā modeļa izpēti.  

Darbs pie 2015. gada uzraudzības pārbaudes programmām sākās sagatavošanās 
periodā un tika pabeigts 2014. gada decembrī. Kopējo uzraudzības komandu un 
ECB horizontālo pakalpojumu kopdarbu koordinēja ECB Uzraudzības pārbaudes 
programmu plānošanas un koordinēšanas nodaļa (sk. 3.3.1. sadaļu).  
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Sākot ar 2014. gada septembri, kopējās uzraudzības komandas rīkoja intensīvas 
komandas pārrunas, lai plānotu katras nozīmīgās iestādes uzraudzības pārbaudes 
programmu. VKI pamatīgā pieredze uzraudzības jomā un zināšanas par nozīmīgo 
iestāžu riskiem nodrošināja uzraudzības pārbaudes programmām augšupejošu 
informāciju. Lai panāktu efektīvu resursu sadali, kā arī stingru un konsekventu pieeju 
visu nozīmīgo iestāžu uzraudzībā, uzraudzības intensitāte dažādās kredītiestādēs ir 
atšķirīga atkarībā no ticamības, ka riski varētu kļūt būtiski, un no to ietekmes uz 
iestādi un sistēmu kopumā.  

Visās uzraudzības pārbaudes programmās ietvertas regulāras darbības, kas tiks 
veiktas katru gadu neatkarīgi no ekonomiskās vides. 2015. gada uzraudzības 
pārbaudes programmas paredz:  

• tematiskus pasākumus, atspoguļojot 2015. gada uzraudzības prioritātes;  

• konkrētām iestādēm pielāgotus kopējo uzraudzības komandu pasākumus.  

Šie pasākumi tiks veikti, pamatojoties uz proporcionālu pieeju atkarībā no riska. 
Nozīmīgās iestādes klasificētas riska kategorijās, pamatojoties uz to, cik 
visaptveroša ir uzraudzība, kas atkarīgs no iestādes riska vērtējuma, lieluma un 
sarežģītības pakāpes. Atkarībā no tā, cik visaptveroša ir uzraudzība, katrai riska 
kategorijai noteikts un uzraudzības pārbaudes programmā iekļauts pasākumu 
kopums un norādīts to attiecīgais biežums. Šis kopums veido katras iestādes 
uzraudzības minimālo aptvēruma līmeni. 

3.3. Metodoloģijas izveide visiem horizontālajiem un 
specializētajiem pakalpojumiem 

Svarīgs VUM mērķis ir izveidot vienlīdzīgus noteikumus uzraudzības un regulējuma 
jomā attiecībā uz visu iesaistīto dalībvalstu bankām. ECB horizontālās un 
specializētās nodaļas atbild par: 

• uzraudzības pieeju saskaņotības veicināšanu; 

• visaptverošas pieejas veicināšanu banku uzraudzībā; 

• sadarbības un komunikācijas pastiprināšanu VUM ietvaros un ārpus tā. 

Centieni panākt saskaņotību koncentrējas jomās, kurās pastāv atšķirīgi valstu 
noteikumi un prakse. Šajā sakarā ECB banku uzraudzības jomā tiek apzināta esošo 
valstu uzraudzības prakse, izstrādāti standarti, pārbaudīta un precizēta saskaņotā 
uzraudzības metodoloģija, veiktas kvalitātes kontroles pārbaudes un vērtēta īstenoto 
darbību un pasākumu efektivitāte. 

Lai nodrošinātu raitu informācijas apmaiņu un koordināciju starp ECB banku 
uzraudzības jomu un VKI, attiecībā uz katru horizontālo un specializēto pakalpojumu 
nodaļu tika veidotas ekspertu grupas, apvienojot gan ECB banku uzraudzības jomas, 
gan iesaistīto dalībvalstu VKI ekspertus. Šādas grupas nodrošina labāku pieeju VKI 
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ietvaros uzkrātajām zināšanām, kā arī labākās prakses un augstu standartu 
ievērošanu un politiku konsekventu pieņemšanu. 

3.3.1. Plānošana 

ECB Uzraudzības pārbaudes programmu plānošanas un koordinēšanas nodaļa veic 
VUM vispārējo stratēģisko un darbības plānošanu un tās stratēģisko mērķu un 
uzraudzības darba īstenošanas monitoringu ciešā sadarbībā ar pārējiem ECB banku 
uzraudzības jomas darbiniekiem. 

Runājot par stratēģisko plānošanu, šī nodaļa vada VUM uzraudzības prioritāšu 
noteikšanas procesu nākamajam gadam un nosaka uzraudzība gada minimālo 
aptvēruma līmeni, ņemot vērā iestādes riska profilu un sistēmisko ietekmi, kā arī 
uzraudzības prioritātēs izvēlētās tematiskās jomas. 

Darbības plānošanas ietvaros nodaļa sniedz atbalstu kopējām uzraudzības 
komandām katras ECB tiešā uzraudzībā esošās nozīmīgo banku grupas 
uzraudzības pārbaužu programmas izstrādē, tādējādi pārvēršot uzraudzības 
prioritātes konkrētos uzraudzības uzdevumos atbilstoši attiecīgajiem minimālā 
aptvēruma līmeņiem. Nodaļa arī koordinē pastāvīgās (neklātienes) uzraudzības, 
klātienes pārbaužu un iekšējā modeļa pārbaužu plānošanas procesu. 

Plānošanas nodaļas uzdevums ir arī veikt VUM stratēģisko mērķu un noteikto gada 
uzraudzības uzdevumu izpildes monitoringu. Šajā nolūkā tā sākusi izstrādāt tādus 
monitoringa rīkus kā progresa ziņojumi, kas domāti dažādām ECB banku 
uzraudzības jomas auditorijām, kā arī tādas vadības informācijas sistēmas kā 
stratēģiskās vadības panelis. Šie rīki nodrošina būtisku informāciju informētu lēmumu 
pieņemšanai un kopējo uzraudzības komandu un ECB banku uzraudzībā iesaistīto 
darbinieku atbalstam, uzraudzības pārbaužu programmas ietvaros veicot pārbaudes 
uz vietas un iekšējā modeļa izpēti. 

3.3.2. Metodoloģijas un standartu izstrāde 

Efektīvu un iedarbīgu uzraudzības rezultātu nav iespējams sasniegt bez 
mūsdienīgas uzraudzības metodoloģijas un standartiem. Uzraudzības metodoloģijas 
nemitīgi attīstās kaut vai tāpēc, ka starptautiskās struktūras, kas nosaka standartus, 
cenšas panākt globālu finanšu regulējuma saskaņošanu, kā arī ES notiek nemitīgs 
darbs pie vienotā noteikumu kopuma izveides. ECB mērķis ir ne tikai nodrošināt tās 
metodoloģiju saskaņotību ar vadošo uzraudzības praksi, bet arī būt par noteicošo 
spēku šajā jomā. 

Papildus uzraudzības metodoloģiju un standartu izstrādei ECB Metodoloģijas un 
standartu izstrādes nodaļa veicina to saskaņotu piemērošanu iesaistīto dalībvalstu 
VKI. 

Nodaļa arī sadarbojas ar EBI un citām starptautiskām iestādēm, kas nosaka 
standartus (piemēram, ar Bāzeles Banku uzraudzības komiteju), lai izvairītos no 
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dublēšanās un maksimāli palielinātu sinerģiju. Nodaļas pienākumos ietilpst arī 
Uzraudzības rokasgrāmatas izstrāde un uzturēšana (sk. 2.2.1. sadaļu).  

Uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesa metodoloģijas 
pilnveidošana 

Uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesa metodoloģija pašlaik tiek 
pārbaudīta praksē, lai gūtu praktisku ieguldījumu un noteiktu turpmāku uzlabojumu 
jomas. 

8. attēls 
Uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesa metodoloģijas praktiskās testēšanas programma attiecībā uz 
nozīmīgām iestādēm5 

 

 

                                                                    
5  Praktiskās testēšanas programmā nav iekļauta Lietuva.  

• 57 nozīmīgas iestādes
• 120 speciālistu MU I, II, III un IV ģenerāldirektorātā
• pilnīga VKI iesaiste un zināšanu nodošana
• piemērojama metodoloģija, izmantojot kopīgu IT platformu, datus, procesus un 

procedūras
• saziņas kanālu izveide uzraudzības atbalstam
• apstiprināta metodoloģija 2015. gada uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesa 

lēmumam
• detalizēta visu ar kapitālu saistīto risku, likviditātes risku, iekšējās vadības, risku 

vadības un uzņēmējdarbības modeļu analīze atsevišķu risku līmenī
• aktuālāko jomu konstatēšana turpmākam metodoloģijas uzlabošanas procesam
• kopējas ECB uzraudzības IT platformas (IMAS) ieviešana un izmantošana un plašas 

zināšanu bāzes un dokumentu krātuves izveide pirms 2015. gada uzraudzības 
pārbaudes un novērtējuma procesa

Agrāk
• 18 valstis
• 18 uzraudzības iestādes
• 18 atšķirīgas 

metodoloģijas
• 18 EBI pamatnostādņu 

interpretācijas
• atšķirīgas kvantitatīvo 

rādītāju sistēmas
• atšķirīgas ekspertu 

vērtēšanas vadlīnijas
• atšķirīga kvalitatīvā un 

kvalitatīvā novērtējuma 
proporcija

• ne vienmēr vērstas uz 
nākotni

2014. gada 
septembris
• Uzraudzības valde 

apstiprina pirmo 
uzraudzības pārbaudes 
un novērtējuma procesa 
metodoloģiju praktiskai 
testēšanai

Praktiskā 
testēšana

2015. gada marts
• pilnībā apstiprināta 

pārskatīta, uzlabota un 
pilnībā piemērojama 
metodoloģija 2015. gada 
uzraudzības pārbaudes 
un novērtējuma procesa 
lēmumam

Tagad
• 19 valstis
• Vienotais uzraudzības 

mehānisms
• viena metodoloģija visam 

VUM
• viena integrēta IT sistēma
• konsekventa EBI vadlīniju 

interpretācija
• pilnīga atbilstība EBI 

vadlīnijām
• konsekventa kvantitatīvo 

rādītāju sistēma
• konsekventas ekspertu 

vērtēšanas vadlīnijas
• konsekventa kvalitatīvā 

un kvalitatīvā 
novērtējuma proporcija

• bāzēta uz visas ES 
labāko praksi

• empīriska un vērsta uz 
nākotni

• vienāda interpretācija un 
izpratne (kopīga 
apmācība)
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Programma aptver gandrīz pusi no visām uzraudzītajām nozīmīgajām iestādēm, un 
tajā tieši iesaistīti vairāk nekā 120 ECB banku uzraudzības jomas darbinieki. 

Praktiskās testēšanas programmas galvenie mērķi ir: 

• kalibrēt un precizēt metodoloģiju, kā arī piemērot praksē 2015. gada 
uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesa pamatā esošos procesus;  

• ļaut uzraudzības darbiniekiem tuvāk iepazīt to pārziņā esošās bankas, 
iesaistīties un pieņemt jauno metodoloģiju, sistēmu un ziņojumus (mācīšanās, 
veicot testēšanu); 

• veicināt Informācijas vadības sistēmas un ziņojumu lietošanu; 

• ar kopējo uzraudzības komandu/VKI atbalstu noteikt turpmākus labākās 
prakses paņēmienus; 

• ieviest efektīvus un ilgtspējīgus komunikācijas kanālus un procesus starp 
horizontālajām nodaļām, kopējām uzraudzības komandām un VKI. 

Praktiskās testēšanas programma pārbauda Uzraudzības rokasgrāmatu (kurā vesela 
nodaļa veltīta uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesam) ne tikai no 
tehniskā un metodoloģijas viedokļa, bet arī no praktiskā viedokļa. Šajā nolūkā 
Metodoloģijas un standartu izstrādes nodaļa pilnība saskaņoja IMAS ar uzraudzības 
pārbaudes un novērtējuma procesu, nodrošināja mācības par uzraudzības 
pārbaudes un novērtējuma procesa metodoloģiju vairākiem simtiem ECB un VKI 
uzraudzībā iesaistīto darbinieku un integrētus augstas kvalitātes datus IMAS, lai 
veicinātu efektīvu metodoloģijas īstenošanu. 

Nodaļas 2015. gada programmā iekļauta uzraudzības pārbaudes un novērtējuma 
procesa metodoloģijas īstenošana un vispārējāk – Uzraudzības rokasgrāmatas 
atjaunināšana, lai tā atbilstu labākajiem standartiem.  

3.3.3. Risku analīze  

Risku analīzes nodaļa: 

• veic iesaistīto dalībvalstu kopējās riska vides pārmaiņu monitoringu; 

• veic turpmākas padziļinātas riska analīzes darbības, aptverot plašu riska 
kategoriju un tematu spektru;  

• sniedz atbalstu kopējām uzraudzības komandām uzraudzības darbā;  

• nosaka ECB banku uzraudzības jomas vajadzības saistībā ar uzraudzības 
pārskatiem;  

• administrē procesu, kādā šīs vajadzības tiek atspoguļotas tiesību aktos vai to 
grozījumos;  

• veic kvantitatīvās ietekmes pētījumus.  
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Tendenču un jaunu norišu noteikšana risku kopainā  

Risku analīzes nodaļa veic regulāru padziļinātu riska analīzi un sniedz atbalstu citiem 
dienestiem, nodrošinot aktuālu informāciju par pašreizējiem riskiem un 
ievainojamības momentiem, kas ietekmē iesaistīto dalībvalstu banku sektoru. Tā 
savlaicīgi nosaka tendences, norises un jaunos riskus, kas skar vairākas bankas, 
turpmāku uzraudzības pārbaužu veikšanas nolūkā. Strādājot ciešā sadarbībā ar VKI, 
šī nodaļa veica pirmo novērtējumu par galvenajiem bankām specifiskajiem un 
horizontālajiem riskiem iesaistītajās dalībvalstīs.  

Šis novērtējums uzskatāms par fundamentālu ieguldījumu 2015. gada VUM 
uzraudzības prioritātēs. Tālāk novērtējums tika sadalīts konkrētās prioritātēs un 
uzmanības koncentrēšanas jomās kopējo uzraudzības komandu vajadzībām, tām 
veicot regulāro riska novērtējumu. Tas tika integrēts arī Risku analīzes nodaļas 
2015. gada darba plānā, kas paredz konkrētu riska jomu turpmāku analīzi. 

Faktu apkopojums par nozīmīgajām iestādēm 

Risku analīzes nodaļa 2014. gadā sadarbībā ar citiem ECB banku uzraudzības 
jomas darbiniekiem sagatavoja faktu apkopojumus par nozīmīgajām iestādēm 
Uzraudzības valdes vajadzībām un koordinēja šo ziņojumu īstenošanu un kvalitātes 
kontroli. Faktu apkopojumi domāti, lai sniegtu informāciju un atbalstu Uzraudzības 
valdei lēmumu pieņemšanas procesā. Šie kodolīgie divas lappuses garie ziņojumi 
par katru nozīmīgo iestādi apvieno kvantitatīvos datus no normatīvos aktos 
paredzētā pārskatu sniegšanas regulējuma un tirgus datu sniedzējiem ar 
jaunākajiem kopējo uzraudzības komandu veiktajiem kvalitatīvajiem uzraudzības 
novērtējumiem par banku īstenoto praksi un to riskiem.  

Pirms pirmais faktu apkopojums par visām nozīmīgajām iestādēm tika iesniegts 
Uzraudzības valdei, Risku analīzes nodaļa izmantoja ECB statistikas speciālistu 
atbalstu, lai koordinētu apkopojuma izmantošanas testu, kura mērķis bija noteikt un 
novērst trūkumus sagatavošanas procesā un datu problēmas. Nodaļa nodrošināja arī 
aptuveni 50 mācību nodarbības, lai iepazīstinātu ECB banku uzraudzības jomas 
vadību un kopējās uzraudzības komandas ar to lomām faktu apkopojumu 
sagatavošanas procesā un ar pašiem ziņojumiem. 

Lai nodrošinātu Uzraudzības valdei plašāku skatījumu uz nozīmīgajām iestādēm 
kopumā, Risku analīzes nodaļa sagatavoja faktu apkopojuma kopsavilkuma 
ziņojumu, aprēķinot kopējo bilanci, peļņas un zaudējumu aprēķinu, kā arī riska 
rādītājus un to tendences.  

Tā kā iepriekšējās finanšu krīzes laikā pierādījās, ka viens no sistēmiskā riska 
avotiem ir nekustamā īpašuma kreditēšana, Risku analīzes nodaļa sazinājās ar VKI, 
lai sagatavotu īsus faktu apkopojumus par valstu hipotekāro aizdevumu tirgiem un ar 
tiem saistītajiem produktiem. 
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Konkrētas valsts riska ad hoc analīze  

Risku analīzes nodaļa iesniedza Uzraudzības valdei un ECB banku uzraudzības 
jomas augstākajai vadībai vairākas ad hoc analīzes par riskiem, ko nozīmīgajām 
iestādēm nosaka to riska darījumi ar konkrētām valstīm (piemēram, Krievijas 
Federāciju, Ukrainu). Tā veica arī iesaistīto dalībvalstu banku riska darījumu ar savas 
valsts valdības vērtspapīriem izpēti. 

3.3.4. Iekšējie modeļi  

Iekšējo modeļu nodaļa kopumā atbild par minimālo kapitāla prasību aprēķināšanā 
(1. pīlārs) izmantoto iekšējo modeļu pārbaudēs lietotās metodoloģijas un procesu 
saskaņošanu un to konsekvences nodrošināšanu. Svarīgākie nodaļas 2014. gadā 
pabeigtie projekti aprakstīti zemāk. 

Iekšējo modeļu apzināšana  

2014. gada septembrī tika sākta iekšējo modeļu apzināšana, lai savāktu svarīgus 
kvalitatīvos un kvantitatīvos datus, kas nepieciešami, lai: 

• noteiktu prioritātes un plānotu Iekšējo modeļu nodaļas uzdevumus nākamajiem 
gadiem (t.i., novērtētu nozīmīgo iestāžu plānus attiecībā uz modeļu nodošanu 
ekspluatācijā); 

• sadalītu iekšējos modeļus dažādās kategorijās atkarībā no pieejamās 
kvalitatīvās informācijas par izmantoto metodoloģiju; 

• veiktu dažādu valstu uzraudzības pieejas (piemēram, atšķirīga prakse kapitāla 
palielinājuma noteikšanā uzraudzības mērķiem) sākotnējo salīdzinājumu un jau 
agrīnā posmā noteiktu potenciālos izņēmumus. 

Plašākā skatījumā apzināšana ietvēra arī visaptveroša to banku saraksta 
sastādīšanu, kuras pašlaik izmanto iekšējos modeļus, un parādīja iekšējo modeļu 
īpatsvaru kopējās kapitāla prasībās. 

5. tabula 
Iekšējo modeļu (IM) īpatsvars banku pašu kapitāla prasībās (PKP) 

Indikatīvās summas, izmantojot COREP un SPE datus 

Riska veids Iekšējos modeļus izmantojošo 
banku skaits 

% no kopējām 
PKP 

% no PKP, kas aprēķinātas, izmantojot IM, riska 
kategorijas dalījumā 

Kredītrisks 68 84.1% 53.3% 

Darbības risks 21 9.4% 46.4% 

Tirgus risks 37 5.1% 59.8% 

Kredīta vērtības 
korekcija 9 1.4% 39.2% 
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Modeļa apstiprināšanas process 

Viens no Iekšējo modeļu nodaļas galvenajiem mērķiem ir nodrošināt kredītiestāžu 
iekšējiem modeļiem piemērotās uzraudzības pieejas pareizumu un konsekvenci.  

2014. gadā tā izstrādāja modeļa apstiprināšanas procesu, nosakot soļus, kas 
veicami, atbilstoši kapitāla prasību regulai piešķirot iestādēm atļauju lietot iekšējos 
modeļus to minimālā kapitāla prasību aprēķināšanā. Saskaņots apstiprināšanas 
process palīdzēs nodrošināt labāku konsekvenci un tādējādi arī vienlīdzīgus 
darbības noteikumus. 

Salīdzinošā vērtēšana 

CRD IV prasa kompetentajām iestādēm vismaz reizi gadā novērtēt ar iekšējiem 
modeļiem (izņemot darbības risku) saistītās uzraudzības un banku darbības prakses 
konsekvenci. Turklāt Bāzeles Banku uzraudzības komiteja reizi divos gados veiks 
brīvprātīgu monitoringa pasākumu, kas sākumā gan aprobežosies tikai ar starpbanku 
riska darījumiem, bet vēlāk, kad būs pabeigts Bāzeles Banku uzraudzības komitejas 
fundamentālais pārskats par tirdzniecības portfeļu kapitāla standartiem, šajā 
formalizētajā un regulārajā pasākumā var tikt ietverti arī privātpersonu/MVU darījumu 
portfeļi un tirdzniecības portfeļu riska darījumi.  

ECB banku uzraudzības jomas darbinieki jau tagad iesaistīti EBI un BBUK 
pasākumos, un paredzams, ka laika gaitā šie pasākumi tiks veikti visa VUM mērogā. 
Šīs salīdzinošās novērtēšanas rezultātā var tikt noteikti tādi uzraudzības pasākumus 
kā modeļu izpēte, parametru pārkalibrēšana un īpašu kapitāla palielinājumu vai 
zemākā kapitāla apjoma noteikšana. Rezultāti sniedz arī svarīgu ieguldījumu 
pastāvīgajā modeļu monitoringa procesā, kas nodrošina informāciju uzraudzības 
pārbaudes un novērtējuma procesa lēmumu pieņemšanai vismaz reizi gadā. 

Dažādu VUM iesaistīto ieinteresēto pušu galvenās atbildības jomas aprakstītas 
6. tabulā. 

http://www.bis.org/bcbs/publ/d305.htm
http://www.bis.org/bcbs/publ/d305.htm
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6. tabula 
Galveno atbildības jomu sadalījums salīdzinošajā novērtēšanā 

 VKI Kopējā uzraudzības 
komanda 

Iekšējo modeļu nodaļa 
(IMN) 

1. Datu kvalitātes pārbaude 
Veic datu kvalitātes 
pārbaudes kopā ar 
EBI/BBUK 

Kontrolē rezultātu izpildi, 
izmantojot telekonferences 
ar VKI  

2. Sākotnējais 
novērtējums/EBI bankām 
specifiskais ziņojums 

Sniedz kopējai uzraudzības 
komandai/IMN atsauksmes 
par pirmajiem rezultātiem 

Saņem atbildes informāciju 
no VKI par pirmajiem 
rezultātiem 

Aprēķina un dalās 
informācijā par pirmajiem 
rezultātiem/ Saņem atbildes 
informāciju no VKI 

3. Intervijas/klātienes 
apmeklējumi    

4. Kompetentās iestādes 
novērtējums 

Sagatavo/piedalās kopā ar 
kopējo uzraudzības 
komandu/IMN 

Sagatavo/piedalās kopā ar 
VKI/IMN 

Sagatavo/piedalās 
atsevišķos momentos kopā 
ar VKI/kopējo uzraudzības 
komandu 

5. Koriģējošie pasākumi    

6. Gala ziņojums   
Sniedz ieguldījumu gala 
ziņojuma sagatavošanā 

 

3.3.5. Krīzes pārvarēšana 

Krīzes vadības nodaļai ir vairāki pienākumi gan pirms iestādes dzīvotspējas 
pasliktināšanās, gan tās laikā. Tā sistēmiski iesaistīta:  

• nozīmīgo iestāžu sanācijas plānu izskatīšanā; 

• sanācijas plānu novērtēšanas standartu noteikšanā un konsekvences 
nodrošināšanā; 

• agrās iejaukšanās pasākumu piemērošanā.  

Nodaļa sniedz ekspertu atbalstu un informāciju kopējām uzraudzības komandām 
krīzes pārvarēšanas jautājumos un konkrētāk – attiecībā uz uzraudzīto iestāžu 
dzīvotspēju. Ja tiek konstatēts, ka uzraudzītā iestāde kļūst maksātnespējīga vai 
varētu kļūt maksātnespējīga, nodaļa kļūst par piekļuves punktu sadarbībai ar 
noregulējuma iestādēm. Nodaļa sniedz arī konsultācijas un atbalstu ECB banku 
uzraudzības kolēģijām attiecībā uz mazāk nozīmīgu iestāžu jautājumiem. 

Krīzes novēršanas metodoloģija  

Izstrādājot krīzes novēršanas metodoloģiju ECB banku uzraudzības jomas 
vajadzībām, šī nodaļa cieši iesaistās EBI veiktajā darbā standartu noteikšanas un 
regulējuma jomā, lai papildinātu banku sanācijas un noregulējuma direktīvu un 
vienotā noregulējuma mehānisma direktīvu. Nodaļas darbinieki aktīvi piedalās arī 
citos forumos (piemēram, Finanšu stabilitātes padomē). 
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3.3.6. Uzraudzības politika  

ECB ir nozīmīga ietekme uz regulējuma apspriešanu, ko nosaka tās aktīvā līdzdalība 
Eiropas un starptautiskos forumos. Uzraudzības politikas nodaļa seko līdzi un sniedz 
aktīvu ieguldījumu starptautisko regulējuma un uzraudzības jautājumu risināšanā un 
koordinē VUM pozīcijas attiecībā uz iekšējo un starptautisko politiku, izmantojot 
praktisko uzraudzības pieredzi. 

Šī nodaļa sniedz atbalstu kopējām uzraudzības komandām nozīmīgo iestāžu 
uzraudzībā un sadarbojas ar citiem ECB darbiniekiem, atbalstot VKI mazāk nozīmīgo 
iestāžu tiešajā uzraudzībā. Tā sniedz konsultācijas par attiecīgā Eiropas regulējuma 
un starptautisko uzraudzības standartu un principu pareizu piemērošanu, lai 
veicinātu to saskaņotu lietošanu visā banku savienībā. Šajā nolūkā nodaļa 
izstrādājusi iekšēju VUM visbiežāk uzdoto jautājumu datubāzi, kas sniedz 
uzraudzības speciālistiem ECB darbinieku norādījumus par līdzīgiem vai jauniem 
praktiskiem jautājumiem saistībā ar iekšējo uzraudzības metodoloģiju un 
attiecīgajiem Eiropas tiesību aktiem. Tā papildina EBI palīglīdzekli Single Rulebook 
Q&A ("Biežāk uzdotie jautājumi par vienoto noteikumu kopumu"). Nodaļa iesaistīta 
arī ES līmeņa un starptautiskajā sadarbībā. Tā palīdz kopējām uzraudzības 
komandām izveidot un atjaunināt sadarbības līgumus uzraudzības kolēģiju ietvaros. 
Turklāt nodaļa veido un koordinē sadarbību ar neiesaistītajām dalībvalstīm un ar 
valstīm ārpus ES, piemēram, slēdzot saprašanās memorandus.  

3.3.7. Makrolīmeņa uzraudzības uzdevumi 

VUM regulas 5. pants piešķīris ECB konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas tiesību 
aktos paredzētajiem makrolīmeņa uzraudzības instrumentiem (CRD IV un CRR).  

Galvenā atbildība par makrolīmeņa uzraudzības pasākumu īstenošanu gulstas uz 
nacionālajām kompetentajām vai norīkotajām iestādēm. ECB var piemērot augstākas 
prasības attiecībā uz kapitāla rezervi un stingrākus pasākumus salīdzinājumā ar 
nacionālo kompetento vai norīkoto iestāžu īstenotajiem, konsultējoties ar šīm 
iestādēm. Ja iniciatore ir nacionālā iestāde, tai savukārt jākonsultējas ar ECB. 

ECB izveidojusi atbilstošu procedūru, kas jāpiemēro attiecīgos gadījumos. Neatkarīgi 
no tā, vai iniciatore ir ECB vai nacionālā līmeņa iestāde, Uzraudzības valdei 
jāsagatavo priekšlikums, ņemot vērā attiecīgo ECB struktūru un komiteju (t.sk. VUM 
sastāva Finanšu stabilitātes komitejas) ieguldījumu. ECB Padome pieņem lēmumu 
attiecībā uz šādu priekšlikumu, stingri ievērojot termiņu un Uzraudzības valdes 
sagatavoto priekšlikumu apstiprinot, noraidot vai grozot. ECB Padome var arī pēc 
savas iniciatīvas prasīt, lai Uzraudzības valde iesniedz priekšlikumu piemērot 
augstākas prasības attiecībā uz makrolīmeņa uzraudzības instrumentiem.  

Lai nodrošinātu efektīvu mikrolīmeņa un makrolīmeņa uzraudzības skatījuma 
apvienošanu un atbilstošus analītiskos elementus, ECB Padome un Uzraudzības 
valde katru ceturksni rīko kopīgu makrolīmeņa uzraudzības jautājumu apspriešanu 
(Makrolīmeņa uzraudzības forums). Pirmā foruma sanāksme notika 2014. gada 
novembrī.  
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Mikrolīmeņa un makrolīmeņa uzraudzības uzdevumu koordinēšanai ECB ietvaros un 
politikas priekšlikumu apspriešanai izveidota iekšēja komiteja (Makrolīmeņa 
uzraudzības koordinēšanas grupa). Šī grupa izmanto attiecīgo ECB darbības jomu 
analītisko ieguldījumu un to spriedumus gan no centrālās bankas, gan uzraudzības 
skatījuma. Sekretariāta atbalstu šai grupai kopīgi sniedz Mikrolīmeņa uzraudzības IV 
ģenerāldirektorāts un Makrouzraudzības politikas un finanšu stabilitātes 
ģenerāldirektorāts. 

3.4. Autorizācija  

2014. gada 4. novembrī ECB kļuva par kompetento iestādi visām kredītiestādēm 
iesaistītajās dalībvalstīs, piešķirot vai anulējot banku darbības licences un novērtējot 
būtiskas līdzdalības iegūšanu (VUM kontekstā tās kopā dēvē par "kopējām 
procedūrām"). ECB arī atbild par nozīmīgo kredītiestāžu vadības struktūru locekļu 
piemērotības un atbilstības novērtēšanu un atļauju piešķiršanas procedūrām.  

Daudzi no Uzraudzības valdes pieņemamajiem lēmumiem parasti skar autorizācijas, 
kā arī piemērotības un atbilstības jautājumus. ECB atbild par to, lai nodrošinātu 
autorizācijas lēmumu atbilstību vienotajam noteikumu kopumam. ECB Autorizācijas 
nodaļa šādus lēmumus gatavo kopā ar VKI. ECB mērķis ir panākt saskaņotu kopējo 
procedūru piemērošanu un atbilstības un piemērotības novērtējuma veikšanu.  

Metodoloģijas un darbplūsmas 

Autorizācijas nodaļa, konsultējoties ar VKI un citām darbības jomām, izstrādāja sīku 
metodoloģiju un autorizācijas procesus, paskaidrojot visu iesaistīto pušu veiktās 
darbības un lomas. Autorizācijas procesā tiek izmantotas VKI zināšanas un resursi, 
vienlaikus baudot centralizētu procesu un procedūru priekšrocības, lai nodrošinātu 
konsekventus rezultātus.  

Īpaši izveidots autorizācijas portāls IMAS atvieglo informācijas apmaiņu starp VKI un 
ECB. Darbplūsmas, caur kurām tiek uzsāktas autorizācijas procedūras, nodrošina 
kopēju saskarni un darbvietas, lai sagatavotu priekšlikumus attiecībā uz 
lēmumprojektiem Uzraudzības valdes un ECB Padomes vajadzībām. Darbplūsmas 
nodrošina procesa integritāti un saspringto termiņu kontroli.  

Nepabeigto procedūru novērtēšana 

Pirms ECB pārņēma uzraudzības uzdevumu veikšanu, VKI līdz 2014. gada 
4. septembrim bija jāinformē ECB par visām oficiāli uzsāktajām uzraudzības 
procedūrām, kuras visdrīzāk netiks pabeigtas līdz 2014. gada 4. novembrim, t.sk. par 
autorizācijas procedūrām. Par šādām nepabeigtām procedūrām sniegtā informācija 
laikā no 2014. gada 4. septembrim līdz 4. novembrim tika regulāri atjaunināta.  
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Kopumā ECB tik ziņots par 220 nepabeigtām autorizācijas procedūrām. Pamatojoties 
uz iepriekš noteiktiem kritērijiem, Autorizācijas nodaļa novērtēja visas norādītās 
nepabeigtās procedūras, lai sagatavotos gadījumam, ja ECB izlemtu pārņemt šīs 
procedūras. Uzraudzības valde nolēma pārņemt tikai vienu no nepabeigtajām 
autorizācijas procedūrām, ko noteica šajā gadījumā iesaistītās būtiskās līdzdalības 
nozīmīgums un tās novērtēšanas sarežģītība. Visas citas nepabeigtās autorizācijas 
procedūras, par kurām tika ziņots, VUM tiesiskā regulējuma ietvaros pabeigs 
attiecīgās VKI. 

2014. gadā pieteiktās autorizācijas procedūras 

No 2014. gada 4. novembra līdz 2015. gada sākumam ECB tika oficiāli pieteikta 21 
kopējā procedūra (septiņas saistībā ar licencēšanu, deviņas – ar būtisku līdzdalību, 
trīs – ar banku darbības licenču anulēšanu un divas – ar autorizācijas termiņa 
izbeigšanos), kā arī 149 citas procedūras (115 atbilstības un piemērotības 
noteikšanas procedūras un 34 atļauju piešķiršanas procedūras). 

7. tabula 
Autorizācijas procedūras kopš 2014. gada 4. novembra 

 Licencēšana 
Termiņa 
izbeigšanās 

Anulēšana 
(VKI) 

Anulēšana 
(ECB) 

Būtiska 
līdzdalība 

Atbilstība 
un 
piemērotība 

Atļauju 
piešķiršana 

ECB iesniegtās 
kopējās procedūras 7 2 3 – 9 115 34 

Nepabeigtas 
(2015. gada 
2. janvārī) 7 2 2 – 8 76 1 

 

Septiņas no paziņotajām licencēšanas procedūrām bija uzsākušas atšķirīgu iesaistīto 
dalībvalstu VKI. Vairākums licencēšanas procedūru bija saistītas ar to pašu vienas 
nozīmīgas iestādes restrukturizācijas procesu, iesaistoties daudzām Eiropas un 
citām valstīm. Licencēšanas procedūras parasti tiek uzsāktas ļoti savlaicīgi – vidēji 
gandrīz gadu iepriekš. 

Divas procedūras saistībā ar termiņa izbeigšanos un trīs licences anulēšanas 
procedūras bija uzsākušas atšķirīgu iesaistīto dalībvalstu VKI. Visas anulēšanas 
procedūras bija saistītas ar kredītiestāžu restrukturizāciju, bet abi termiņa 
izbeigšanās gadījumi – ar nelielām mazāk nozīmīgām iestādēm (viena pārdeva 
banku darbības jomu citai iestādei, bet cita – veica darbības restrukturizāciju). 

ECB pieteiktās procedūras attiecībā uz būtisku līdzdalību daļēji saistītas ar to pašu 
nozīmīgo uzraudzīto iestāžu darbības restrukturizāciju, attiecībā pret kurām bija 
uzsāktas vairākums licencēšanas procedūru.  

ECB tika pieteikts liels skaits atbilstības un piemērotības noteikšanas procedūru. 
Pārskata periodā 15 dažādu iesaistīto dalībvalstu VKI sāka 115 atbilstības un 
piemērotības noteikšanas lietas. ECB ir saistoši nacionālie tiesību akti, kas transponē 
Eiropas noteikumus un minimālās prasības attiecībā uz valdes locekļu piemērotību. 
Tāpēc piemērotības un atbilstības noteikšanas procedūrām piemēro ļoti dažādu 
praksi un termiņus, kas ECB rada nozīmīgas grūtības noteikt prasību ievērot vienotu 
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un saskaņotu procesu. Ciešā sadarbībā ar VKI tika sperti pirmie soļi ceļā uz rīcības 
plānu, lai panāktu šās jomas saskaņošanu. 

3.5. Izpilde, sankciju procedūras un ziņošana par 
pārkāpumiem  

3.5.1. Izpilde un sankciju procedūras 

Saskaņā ar VUM regulu un VUM pamatregulu izpildes nodrošināšanas un 
sankciju noteikšanas pilnvaru sadalījums starp ECB un VKI atkarīgs no iespējamā 
pārkāpuma rakstura, atbildīgajām personām un nosakāmajiem pasākumiem.  

ECB ir kompetenta noteikt administratīvās sankcijas un pieņemt izpildi nodrošinošus 
pasākumus attiecībā pret nozīmīgām uzraudzītām iestādēm attiecīgo tieši 
piemērojamo ES tiesību aktu (t.sk. ECB regulu vai lēmumu) pārkāpšanas gadījumā. 
Mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu gadījumā tā kompetenta rīkoties līdzīgi tad, ja 
pārkāptas ECB regulas vai lēmumi, kas nosaka mazāk nozīmīgu iestāžu pienākumus 
attiecībā pret ECB. Turklāt ECB var prasīt VKI uzsākt procesu, lai nodrošinātu 
atbilstošu soda sankciju piemērošanu citos gadījumos (piemēram, soda sankcijas 
attiecībā pret fiziskām personām, soda sankcijas, kas nav naudas sods, attiecīgās 
ES direktīvas transponējošo nacionālo tiesību aktu pārkāpumi), vai izmantot savas 
izpildes nodrošināšanas pilnvaras atbilstoši nacionālajiem tiesību aktiem.  

VKI pilnībā saglabā savu kompetenci noteikt sankcijas un izmantot to izpildes 
nodrošināšanas pilnvaras attiecībā uz mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm 
(izņemot gadījumos, kad pārkāptas ECB regulas vai lēmumi, kas nosaka 
pienākumus attiecībā pret ECB), kā arī gadījumos, kad pārkāpti tādi nacionālie 
tiesību akti, kas neīsteno ES direktīvas vai īsteno ar ECB uzraudzības uzdevumiem 
nesaistītas ES direktīvas.  

No 2014. gada 4. novembra 2015. gada janvāra sākumam nebija sākta neviena 
izpildes nodrošināšanas vai sankciju procedūra.  

3.5.2. Ziņošana par pārkāpumiem 

Saskaņā ar VUM regulu un VUM pamatregulu ECB jānodrošina efektīvu mehānismu 
izveide, lai ikviens varētu ziņot par uzraudzīto iestāžu vai kompetento iestāžu 
(t.sk. pašas ECB) veiktiem attiecīgo ECB uzraudzības uzdevumu jomā ietilpstošo ES 
tiesību aktu pārkāpumiem.  
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ECB izveidojusi pārkāpumu ziņošanas mehānismu, kas 
atbilst vajadzīgajiem datu aizsardzības un 
konfidencialitātes standartiem. Galvenais pārkāpumu 
ziņošanas kanāls ir strukturēta tīmekļa platforma, kas 
pieejama ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta 
vietnē.  

No 2014. gada 4. novembra līdz 2015. gada janvāra 
sākumam bija saņemti 11 ziņojumi par pārkāpumiem, 
no kuriem septiņi bija iesniegti, izmantojot tīmekļa 
platformu (pārējie ziņojumi tika saņemti pa pastu vai e-
pastu).  

Trīs no ziņojumiem tika novērtēti kā būtiski ECB 
uzraudzības uzdevumu izpildei. Atlikušie tika vērtēti kā 
nebūtiski, jo tie skāra ar ECB uzraudzības uzdevumiem 
nesaistītus valstu pārziņā esošus jautājumus. Trīs 
būtiskie ziņojumi bija saistīti ar iespējamiem nozīmīgu 

uzraudzīto iestāžu pieļautiem pārkāpumiem un tika nosūtīti attiecīgajām kopējām 
uzraudzības komandām atbilstošai izpētei. 

3.6. Klātienes pārbaudes  

ECB Centralizēto klātienes pārbaužu nodaļas mērķis ir uzlabot klātienes uzraudzību, 
pastiprinot ECB un VKI pārbaudes komandu sadarbību. Nodaļas plašākie mērķi un 
2014. gadā veiktās darbības parādītas turpmāk. 

• Stingrākas uzraudzības veicināšana 
Tā kā klātienes pārbaudes ir uzraudzības veids ar vislielāko aptvērumu, pirmais 
klātienes pārbaužu plāns tika sagatavots jau 2015. gadam. Tas tika veikts ciešā 
sadarbībā ar VKI, kas nodrošināja vairākumu darbinieku. Šis plāns paredz 
pārbaužu komandas, ko veido ECB un VKI pārstāvji, kā arī pārrobežu misiju 
veikšanu. ECB vadīs nozīmīgu skaitu klātienes pārbaužu papildus VKI 
veiktajām pārbaudēm.  

• Saskaņotības veicināšana 
Nodaļa sagatavojusi vienotu klātienes pārbaužu metodoloģiju, ko praksē 
pārbaudījušas VKI. Tiks veiktas visu pārbaužu ziņojumu konsekvences 
pārbaudes, lai nodrošinātu klātienes pārbaužu metodoloģijas vienādu 
piemērošanu. 

• Metodoloģiju, atbalsta rīku izstrāde un specializēto zināšanu 
padziļināšana 
Vairākas ECB koordinētas darba grupas izstrādāja klātienes uzraudzības 
metodoloģijas, lai īstenotu Uzraudzības rokasgrāmatas noteikumus. Tika 
organizētas vairākas mācību nodarbības par vienoto klātienes uzraudzības 
metodoloģiju, īpaši pievēršot uzmanību tām VKI, kurām nav plašas klātienes 
pārbaužu pieredzes. VKI komandām tika darītas pieejamas klātienes pārbaužu 
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ziņojumu veidnes. Pašlaik ar VKI atbalstu tiek izstrādāts IT atbalsta rīks, kas 
palīdzēs ECB veikt klātienes pārbaužu pastāvīgo monitoringu. 

3.7. Uzraudzības kvalitātes nodrošināšana 

ECB Uzraudzības kvalitātes nodrošināšanas nodaļas mērķis ir veicināt izcilību un 
viendabīgumu ECB banku uzraudzības jomā. Tā cenšas veicināt vienlīdzīgu 
attieksmi pret bankām visās kopējās uzraudzības komandās, kā arī starp 
nozīmīgajām un mazāk nozīmīgajām iestādēm, ņemot vērā proporcionalitātes 
principu. Tas tiek panākts šādos veidos: 

• nodrošinot VUM metodoloģiskā regulējuma atbilstošu lietošanu un nepārtrauktu 
uzlabošanu; 

• nodrošinot labākās prakses identificēšanu un izplatīšanu VUM;  

• nosakot jaunos riskus un trūkumus VUM iekšējos uzraudzības procesos.  

Liels darbs 2014. gadā tika veltīts tam, lai Uzraudzības rokasgrāmatas ietvaros 
definētu kvalitātes nodrošināšanas stratēģijas, procesu un metodoloģijas pamatu ar 
mērķi panākt vienotu kvalitātes nodrošināšanas procesa īstenošanu ECB banku 
uzraudzības jomā un VKI. 

3.8. ECB veiktā mazāk nozīmīgo iestāžu pārraudzība un 
netiešā uzraudzība  

Kā minēts 2.2.4. sadaļā, 2014. gadā panākts nozīmīgs progress mazāk nozīmīgo 
iestāžu uzraudzības pārraudzības un netiešās uzraudzības darbības regulējuma 
izveidē. 

3.8.1. Regulējums sadarbībai mazāk nozīmīgu iestāžu uzraudzības 
jautājumos 

2014. gadā panākts liels progress, izveidojot regulējumu sadarbībai starp ECB un 
VKI, kas ir būtisks efektīvai sistēmas funkcionēšanai. 

Augstākā līmeņa vadības tīkls, kurā ietilpst dalībnieki no visām VKI un Mikrolīmeņa 
uzraudzības III ģenerāldirektorāta, uzklausa priekšlikumus pamatjomās un darbojas 
kā platforma tādu visaptverošu tematu apspriešanai, kas rodas, VKI veicot mazāk 
nozīmīgu iestāžu ikdienas uzraudzību. Pamatojoties uz regulārajām sanāksmēm, no 
kurām divas notika jau 2014. gadā, šis tīkls palīdz Uzraudzības valdei pildīt tās 
uzdevumus saistībā ar pārraudzību un mazāk nozīmīgu iestāžu uzraudzību. Šādas 
daudzpusējas sanāksmes tika papildinātas ar divpusējiem valstu apmeklējumiem un 
cita veida kontaktiem, kas ļauj ECB vadībai pārrunāt valstīm specifiskos jautājumus 
ar atsevišķām VKI.  
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Mijiedarbība ekspertu līmenī arī ir svarīgs sadarbības aspekts, kas veicina valstīm 
specifisku zināšanu uzkrāšanu Mikrolīmeņa uzraudzības III ģenerāldirektorātā un ļauj 
VKI dalīties pieredzē. Divpusējās sadarbības īstenošanai ar VKI katrai valstij 
norīkotas savas atbildīgās personas. Citu darbību vidū bija VKI apmeklējumi tehniska 
rakstura jautājumu risināšanai, darba grupu izveide un darbsemināru organizēšana 
ar dažādu VKI iesaistīšanos. Nākotnē tehniskā sadarbība un personāla apmaiņa 
starp ECB un VKI vai starp divām VKI tiks izmantota kā instruments lietišķo attiecību 
turpmākai stiprināšanai, informācijas apmaiņai attiecībā uz labāko praksi un vienotas 
uzraudzības kultūras veidošanai.  

3.8.2. Uzraudzības pārraudzība 

ECB Uzraudzības pārraudzības nodaļas darba mērķis ir nodrošināt uzraudzības 
prakses un rezultātu konsekvenci. Savā darbā tā izmanto iepriekš aprakstītos 
forumus un procesus sadarbībai ar VKI. Šajā sakarā ECB rīcībā ir tādi konkrēti 
juridiskie instrumenti kā VKI paredzētu vadlīniju, regulu vai vispārēju instrukciju 
sagatavošana. Ja nepieciešams, lai nodrošinātu augstu uzraudzības standartu 
konsekventu piemērošanu, ECB var arī pieņemt lēmumu uzņemties vienas vai 
vairāku mazāk nozīmīgu iestāžu tiešu uzraudzību.  

Nozīmīga uzraudzības pārraudzības darba daļa ir no VKI saņemto paziņojumu 
izskatīšana. Kopš 2014. gada 4. novembra ECB saņem no VKI ex ante paziņojumus 
par būtiskām procedūrām un būtiskiem lēmumprojektiem, kas saistīti ar augstas 
prioritātes mazāk nozīmīgām iestādēm. ECB ir konsultatīva loma, un tā var lūgt VKI 
veikt būtiskas procedūras projekta konkrētu aspektu turpmāku analīzi.  

Izveidots centrāls paziņojumu punkts, kurā tiek saņemti paziņojumi un kas nodrošina 
visu paziņojumu strukturētu un savlaicīgu apstrādi, iesaistot attiecīgos uzraudzības 
ekspertus. Šis process jau veiksmīgi lietots kopš VUM darbības uzsākšanas 
4. novembrī.  

Gatavojoties VUM darbības uzsākšanai, Mikrolīmeņa uzraudzības 
III ģenerāldirektorāts arī organizēja svarīgas informācijas apkopošanu par mazāk 
nozīmīgu iestāžu sektoru un VKI uzraudzības praksi. Šāda ex post ziņojumu 
(pretstatā ex ante paziņojumiem) apkopošana 2015. gadā tiks veikta pastāvīgi. Kopā 
ar informāciju, kas gūta no ad hoc pieprasījumiem, valstu apmeklējumiem un 
paziņojumu procedūras, šie ziņojumi būtiski palīdzēs, veicot novērtējumu par to, vai 
augstie uzraudzības standarti tiek piemēroti konsekventi un vai salīdzināmas 
situācijas visā VUM noved pie salīdzināmiem rezultātiem.  

Kas attiecas uz lēmumprojektiem saistībā ar mazāk nozīmīgām iestādēm 
paredzētām kopējām procedūrām (t.i., autorizācijas piešķiršanu un anulēšanu, 
būtiskas līdzdalības iegūšanu), Mikrolīmeņa uzraudzības III ģenerāldirektorāts palīdz 
šādu lēmumu iekšējā apstrādē. 

Nākotnē ECB veiks arī mērķētu salīdzinošo novērtēšanu, lai noteiktu labāko praksi, 
aplūkojot dažādas VKI, kā arī uzraudzības prakses tematiskās pārbaudes. 
Secinājumi tiks izmantoti, izstrādājot vienotus uzraudzības standartus un ieteikumus 
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VKI, kas atbildīs kopējai VUM metodoloģijai un tiks samērīgā veidā izmantoti mazāk 
nozīmīgu iestāžu uzraudzībā. VKI būs cieši iesaistītas šādas metodoloģijas izstrādē 
iepriekš minētās sadarbības ietvaros. Vienotie standarti un ieteikumi papildina 
vadlīniju, regulu un vispārējo instrukciju instrumentus. 

3.8.3. Mazāk svarīgu iestāžu un mazāk svarīgu iestāžu sektoru 
pārraudzība 

ECB izveidojusi arī regulējumu iestādēm specifiskai mazāk svarīgu iestāžu 
pārraudzībai, kā arī mazāk svarīgu iestāžu sektoru pārraudzībai, ko abos gadījumos 
veiks ar VKI starpniecību. Iestādēm specifiskas pārraudzības pamatā ir iestāžu 
klasificēšana atkarībā no prioritātes, tādējādi atspoguļojot proporcionalitātes principa 
tiešu piemērošanu. Bankās, kurām, pamatojoties uz to riska pakāpi un sistēmisko 
ietekmi, piešķirts augstas prioritātes statuss, ECB veiktā iestādēm specifiskā 
pārraudzība var attiekties uz tādiem elementiem kā pārvaldība, darbības modeļi, riski 
un risku kontroles, turpretī vidējas un zemas prioritātes bankās, pamatojoties uz 
pieejamajiem datiem, tiek veikts iepriekš minēto punktu samērīgs novērtējums. 
Pārraudzība neaprobežojas tikai ar atsevišķām mazāk nozīmīgām iestādēm, bet tiek 
veikta arī no sektoru un viena sektora iekšējā skatījuma, kas ir īpaši svarīgi, ņemot 
vērā to, ka dažās dalībvalstīs mazāk nozīmīgas iestādes ir savstarpēji cieši saistītas, 
lai gan oficiāli tās nepieder vienai grupai. 

Vēl viens svarīgs pasākums mazāk nozīmīgu iestāžu iestādēm specifiskas un 
sektora pārraudzības ietvaros ir tematiskās pārbaudes, kuru uzmanības centrā ir 
stratēģiski būtiskas tēmas atbilstoši uzraudzības plānošanas ciklam un konkrētas 
tēmas, piemēram, konkrētu risku jomās. Pārbaude pēc būtības var būt kvantitatīva 
un/vai kvalitatīva. 2014. gadā tika sāktas divas pārbaudes – viena saistībā ar iestāžu 
aizsardzības shēmām, bet otra – ar dažādu grāmatvedības standartu ietekmi mazāk 
nozīmīgu iestāžu klasificēšanas atkarībā no prioritātes metodoloģijā. 

Vēl viena joma, kurā darbojas ECB, ir VKI krīzes pārvarēšanas darbību monitorings. 
Lai gan par visu krīzes pārvarēšanas darbību organizāciju un īstenošanu atbild VKI 
un citas attiecīgās valstu iestādes, ECB loma šajā sakarā ir veikt monitoringu un 
vajadzības gadījumā sniegt atbalstu VKI vadītos procesos veidā, kas samērojams ar 
nekontrolētas maksātnespējas paredzamo ietekmi, un nodrošināt augstu 
uzraudzības standartu ievērošanu krīzes pārvarēšanā.  

Turklāt ECB tiek pastāvīgi informēta par mazāk nozīmīgu iestāžu finanšu situācijas 
būtisku pasliktināšanos. Mikrolīmeņa uzraudzības III ģenerāldirektorāta darbība šajā 
jomā sākās 2014. gadā. Tā saistīta ar:  

• viedokļa un eksperta vērtējuma sniegšanu atbilstoši nepieciešamībai;  

• efektīvas komunikācijas un informācijas apmaiņas veicināšanu;  

• attiecīgos gadījumos – nacionālo krīzes pārvarēšanas pasākumu veiksmīgas 
īstenošanas veicināšanu.  
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Vajadzības gadījumā ECB piedalīsies arī mazāk nozīmīgu iestāžu klātienes 
pārbaudēs. Lēmumu pievienoties pārbaudei iespējams pamatot ar dažādiem 
mērķiem (piemēram, uzlabot zināšanas par konkrētu mazāk nozīmīgu iestādi vai 
pārbaudīt uzraudzības pieejas efektivitāti uz vietas). ECB var prasīt arī, lai tiktu 
iesaistīti darbinieki no VKI, kas nav attiecīgās mazāk nozīmīgās iestādes kompetentā 
iestāde. Tādējādi process saistīts arī ar iepriekš minēto personāla apmaiņu. ECB 
banku uzraudzības jomas darbinieki strādās ciešā sadarbībā ar attiecīgo VKI, lai 
izveidotu saskaņotas darbinieku komandas ar pārbaudes mērķim visvairāk 
atbilstošām īpašībām un izvairītos no speciālistu dublēšanās. 

3.8.4. Analītiskais un metodoloģiskais atbalsts 

Mikrolīmeņa uzraudzības III ģenerāldirektorāta Analīzes un metodoloģiskā atbalsta 
nodaļa izstrādā metodoloģiju, kas samērīgi piemēro vispārējo VUM pieeju mazāk 
nozīmīgajām iestādēm un ņem vērā to specifiku. Tā veic arī uz mazāk nozīmīgām 
iestādēm koncentrētu analīzi, ko izmanto kā ieguldījumu sektora un makrolīmeņa 
uzraudzības monitoringā un risku noteikšanā. 2014. gadā nodaļas uzdevumos ietilpa 
atbalsts: 

• mazāk nozīmīgu iestāžu saraksta uzturēšanā un attiecīgajā datu apkopošanā;  

• mazāk nozīmīgām iestādēm piemērojamo metodoloģijas standartu izstrādē;  

• mazāk nozīmīgu iestāžu analīzes veikšanā, lai noteiktu riskus un 
ievainojamības momentus;  

• un datu apkopošanas organizācijā, veicinot šo uzdevumu veikšanu.  

Uzdevumu izpilde turpināsies 2015. gadā. 

Pirmais mazāk nozīmīgo iestāžu saraksts (kopā ar nozīmīgo uzraudzīto iestāžu 
sarakstu) tika publicēts ECB interneta vietnē 2014. gada septembrī un tiks regulāri 
atjaunināts. Mazāk nozīmīgu iestāžu saraksta uzturēšanas process sākas ar visu 
VUM (tieši vai netieši) uzraudzīto iestāžu nozīmīguma vērtēšanu. Visu uzraudzīto 
iestāžu nozīmīguma statuss tiek pārskatīts katru gadu. Ja notiek kādas ārkārtas 
būtiskas pārmaiņas apstākļos, kas nosaka nozīmīgumu (piemēram, notiekot 
apvienošanās un pārņemšanas darījumiem vai pārdodot struktūrvienības), tiek veikts 
ad hoc novērtējums.  

Viena no būtiskajām darba jomām bijusi augstas prioritātes mazāk nozīmīgu iestāžu 
noteikšanai nepieciešamo procesu izstrāde. Šīm mazāk nozīmīgajām iestādēm 
vajadzīga intensīvāka uzraudzība vai nu to riska pakāpes dēļ, vai tāpēc, ka to 
maksātnespējai būtu liela ietekme uz vietējo finanšu sistēmu. Kā minēts iepriekš, 
sākotnējais augstas prioritātes mazāk nozīmīgu iestāžu saraksts tika sagatavots 
2014. gadā, un uz tā pamata ECB veidojusi pieeju tās uzdevumu veikšanā, ievērojot 
proporcionalitātes principu. Vienlaikus tika veikts darbs, lai izstrādātu sīkāku 
metodoloģiju, pamatojoties gan uz katrai mazāk nozīmīgajai iestādei piemītošā riska 
pakāpi, gan ietekmi uz tautsaimniecību, kā arī veidotu uzraudzības dialogu un ņemtu 
vērā VKI ekspertu vērtējumu par atsevišķām iestādēm. Metodoloģija tiks pabeigta un 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm-listofsupervisedentities1409lv.pdf?59d76de0c5663687f594250ebf228c6b
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piemērota 2015. gadā, lai sastādītu 2016. gadā izmantojamo sarakstu. Regulējums 
mazāk nozīmīgo iestāžu klasificēšanai pēc prioritātes ir arī svarīgs ieguldījums 
pastāvīgajos centienos izstrādāt saskaņotu riska novērtēšanas sistēmas/uzraudzības 
pārbaudes un novērtējuma procesa metodoloģiju attiecībā uz mazāk nozīmīgām 
iestādēm.  

Vēl viens svarīgs Analīzes un metodoloģiskā atbalsta nodaļas darba virziens ir 
mazāk nozīmīgu iestāžu risku un sektoru ievainojamības momentu analīze. Šeit 
darbs tika veikts jau 2014. gadā gan vispārējā skatījumā, gan koncentrējoties uz 
konkrētiem riskiem. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, sagatavots pirmais mazāk 
nozīmīgu iestāžu nozīmīguma un risku apskats, aptverot dažādas valstis un darbības 
modeļus. Analīzes centrā ir galvenie riski, ar kuriem saskaras mazāk nozīmīgas 
iestādes, kā arī šādu risku izveidošanās un attīstība. Turklāt mērķis ir izveidot saikni 
starp mikrolīmeņa un makrolīmeņa skatījumu uz mazāk nozīmīgo iestāžu kopumu. 
Nākotnē galvenais darbs būs saistīts ar agrās brīdināšanas sistēmas izstrādi, lai 
nodrošinātu savlaicīgu risku konstatēšanu un to novēršanu. 

Visu iepriekš minēto uzdevumu veikšanai nepieciešama datu pieejamība. Lai spētu 
veikt savus uzraudzības uzdevumus (piemēram, mazāk nozīmīgu iestāžu 
klasificēšana pēc prioritātes, riska novērtēšanas sistēmas metodoloģijas izstrāde, 
kopējo risku noteikšana mazāk nozīmīgu iestāžu kopumā vai konkrētos sektoros), 
ECB jāsaņem nepieciešamie uzraudzības dati par mazāk nozīmīgām iestādēm, 
vienlaikus ņemot vērā proporcionalitātes un subsidiaritātes principu. ECB pēc 
iespējas jāizmanto FINREP un COREP uzraudzības informācija, kā arī citi pieejamie 
avoti (piemēram, jau veikto pasākumu dati). Tomēr, tā kā normatīvajos aktos noteiktā 
informācijas sniegšana attiecībā uz mazāk nozīmīgām iestādēm ir tikai pašos 
pirmsākumos, uzraudzības uzdevumu veikšanā būs jāizmanto arī iepriekšējo ad hoc 
datu apkopošanas pasākumu veikums. Šos datu apkopojumus arī uztur Analīzes un 
metodoloģiskā atbalsta nodaļa. 

3.9. Turpmāka VUM sistēmas mēroga cilvēkresursu politikas 
jautājumu integrācija 

VUM izveidei ir būtiska ietekme cilvēkresursu jomā, kas ievērojami pārsniegusi 
sākotnējās ECB personāla nodrošinājuma prasības. Nepieciešamā intensīvā 
sadarbība starp ECB un VKI (īpaši kopējās uzraudzības komandās un klātienes 
pārbaužu komandās), kā arī izvēlētā matricas vadības modeļa panākumi lielā mērā 
atkarīgi no pietiekamas iesaistīto personu saskaņotības visos līmeņos. Tam savukārt 
vajadzīga dažu galveno cilvēkresursu politikas jomu saskaņošana, lai gan kopumā 
nodarbinātības nosacījumi dažādās iestādēs VUM ietvaros joprojām atšķirsies.  

Svarīgi soļi jau sperti vairākās jomās:  

• Mācību programma 
Lai veiksmīgi nodotu zināšanas, attīstītu prasmes un veicinātu pāreju uz vienotu 
VUM kultūru un to popularizētu, izstrādāta īpaša mācību programma, kas aptver 
šādas tēmas: pārvaldība, metodoloģija, vadības un personības prasmes, IT un 
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jauno darbinieku apmācība. Turklāt visiem darbiniekiem pieejamas e-mācības, 
kas nodrošina vispārēju apskatu par VUM, uzraudzībā iesaistītajiem 
darbiniekiem jau pieejamas mācību nodarbības par 10 dažādām tēmām, un tiek 
gatavoti vēl jauni kursi. Kopējā mācību koncepcija tika izstrādāta ar ECB un 
vairāku VKI uzraudzības un personāla vadības ekspertu atbalstu. Pēc tam ECB 
sagatavoja sīku tehnisko mācību kursu saturu un multiplikatoru (train-the 
trainer) mācībās iepazīstināja ar to izvirzītos VKI pārstāvjus. Šie VKI pārstāvji 
savukārt vēlāk apmācīja uzraudzības jomas darbiniekus savās attiecīgajās VKI. 
Multiplikatoru mācības sākās ar IT saistītām nodarbībām par IMAS 
(sk. 2.5. sadaļu), kam sekoja nodarbības par VUM pārvaldību un metodoloģiju. 

• Darba novērtējums 
Izstrādāts darba novērtējuma regulējums (sadarbojoties ECB un VKI) kopējo 
uzraudzības vai klātienes pārbaužu komandu darbā iesaistīto darbinieku 
ieguldījuma apzināšanai un novērtēšanai. VKI šā novērtējuma rezultātus var 
izmantot vietējās novērtēšanas procedūrās. Galvenais mērķis ir nodrošināt 
sistēmas mēroga pieeju, vienlaikus pieļaujot zināmu izvēles brīvību (piemēram, 
lai nepārkāptu valstu tiesisko regulējumu). Informatīvās nodarbības 
attiecīgajiem darbiniekiem notika vairākās iestādēs, un arī 2015. gadā plānotas 
šādas nodarbības. Attiecībā uz novērtējuma datu aizsardzību ECB pašlaik 
konsultējas ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju. 

• VUM iekšējā mobilitāte 
VUM regulā paredzēts, ka ECB "kopā ar visām valstu kompetentajām iestādēm 
nosaka pasākumus, lai nodrošinātu atbilstīgu personāla apmaiņu un pagaidu 
norīkošanu starp ECB un valsts kompetentajām iestādēm un valsts kompetento 
iestāžu starpā". Darbinieku apmaiņa un pagaidu norīkošana vajadzīga, lai 
iedibinātu vienotu uzraudzības kultūru. Galvenā uzmanība VUM izveides posmā 
pievērsta kopējo uzraudzības komandu (t.i., kopējo uzraudzības komandu 
koordinatoru, valstu apakškoordinatoru un profesionāļu) iekšējai mobilitātei. 
Personālvadības pārstāvju grupai dots uzdevums veikt analīzi par turpmākām 
VUM iekšējās mobilitātes iespējām un tās īstenošanu. Turklāt ECB un VKI pēta 
stažēšanās programmas izveides iespējas VUM, kas ļautu studentiem un 
neseniem augstskolu beidzējiem iepazīties ar VUM uzraudzību no dažādiem 
skatpunktiem. Lēmumu šajā sakarā paredzēts pieņemt 2015. gadā. 

3.10. Valodu politika 

Tiesiskais regulējums attiecībā uz VUM valodu politiku galvenokārt noteikts Padomes 
1958. gada Regulā Nr. 1, ar ko nosaka ES iestādēs lietojamās valodas. VUM 
pamatregulā noteikts valodu režīms, kas jāpieņem saziņā starp ECB un VKI, kā arī 
starp VUM un uzraudzītajām iestādēm. 

Saziņai VUM ietvaros atbilstoši ECB un VKI apstiprinātajai savstarpējai kārtība tiek 
izmantota angļu valoda, kā noteikts VUM pamatregulas 23. pantā. 
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Kas attiecas uz saziņu ar uzraudzītajām iestādēm, jebkuru dokumentu, ko banka 
nosūta ECB, drīkst sagatavot jebkurā ES oficiālajā valodā. Tāpat arī bankai ir 
tiesības saņemt atbildi tajā pašā valodā. ECB un bankas var vienoties rakstiskajā 
saziņā izmantot tikai vienu oficiālo ES valodu, t.sk. attiecībā uz ECB uzraudzības 
lēmumiem. Bankas jebkurā laikā var atsaukt šo vienošanos, un šāda pārmaiņa 
ietekmēs tikai vēl neīstenotos ECB uzraudzības procedūras posmus. Turklāt, ja 
mutiskas uzklausīšanas dalībnieki lūdz nodrošināt iespēju paust savu viedokli kādā 
no ES oficiālajām valodām, kas nav ECB uzraudzības procedūras valoda, par to 
pietiekami savlaicīgi jāinformē ECB, lai varētu veikt vajadzīgos pasākumus.  

Vairākums nozīmīgo banku saziņai ar ECB pieņēmušas angļu valodu, taču 
33 nozīmīgas bankas no Austrijas, Beļģijas, Kipras, Somijas, Francijas, Vācijas, 
Itālijas un Slovēnijas izvēlējušās saziņā izmantot savu attiecīgo valsts valodu.  
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4. Pārskatu sniegšana par budžeta 
līdzekļu izlietojumu 

VUM regula nosaka, ka, lai efektīvi īstenotu uzraudzības uzdevumus, ECB rīcībā 
jābūt atbilstīgiem resursiem. Tālāk noteikts, ka šie resursi finansējami no ECB 
uzraudzībai pakļauto iestāžu segtas uzraudzības maksas. Pirms spēkā stājās ECB 
regula par uzraudzības maksām, kas sakrita ar datumu, kurā ECB uzņēmās 
operacionālo atbildību par uzraudzību (t.i., 2014. gada novembra sākumā), 
nepieciešamos resursus pilnībā finansēja ECB. Tādējādi, kas attiecas uz 2014. gadu, 
uzraudzīto banku maksājamā uzraudzības maksa segs pēdējo divu mēnešu 
izdevumus.  

Saskaņā ar VUM regulas noteikumiem ar uzraudzības uzdevumu veikšanu saistītie 
izdevumi skaidri identificējami ECB budžetā. ECB budžeta lēmējiestāde ir ECB 
Padome. Šī struktūra pieņem ECB gada budžetu, pamatojoties uz Valdes 
priekšlikumu, pēc konsultācijām ar VUM jautājumu risināšanai izveidotās 
Uzraudzības valdes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. Risināt ar budžetu 
saistītos jautājumos ECB Padomei palīdz Budžeta komiteja (BUCOM), ko veido 
dalībnieki no visām Eurosistēmas valstu centrālajām bankām un ECB. BUCOM 
novērtē ECB ziņojumus par budžeta plānošanu un monitoringu un tieši atskaitās par 
šiem jautājumiem ECB Padomei.  

4.1. Uzraudzības maksas regulējums 

4.1.1. ECB regula par uzraudzības maksām 

ECB Regula par uzraudzības maksām tika publicēta 2014. gada 30. oktobrī, un tā 
stājās spēkā 2014. gada 1. novembrī. Pēc sabiedriskās apspriešanas, kas ietvēra 
atklātu sēdi, regulu pieņēma ECB Padome. Tajā izklāstīta kārtība, kādā ECB iekasēs 
gada uzraudzības maksu par izdevumiem, kas ECB radušies saistībā ar tās jauno 
uzraudzības lomu, sākot ar 2014. gada novembri. Kopā ar VUM regulu ECB regula 
par uzraudzības maksām nodrošina tiesisko regulējumu attiecībā uz maksu 
iekasēšanu VUM kontekstā, neskarot VKI tiesības iekasēt maksas atbilstoši valstu 
tiesību aktiem, t.sk. arī par VKI izdevumiem, kas radušies saistībā ar to palīdzību 
ECB.  

Regulā noteikta metodoloģija:  

• gada uzraudzības maksas kopējās summas noteikšanai;  

• summas, kas jāmaksā katrai uzraudzītajai bankai vai banku grupai, 
aprēķināšanai;  

• gada uzraudzības maksas iekasēšanai. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_311_r_0006_lv_txt.pdf
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ECB regulas par uzraudzības maksām projekta sabiedriskā 
apspriešana 

2014. gada 27. maijā ECB sāka regulas projekta sabiedrisko apspriešanu. Šī regula 
paredzēja noteikumus un procedūras attiecībā uz taisnīgu un samērīgu ar VUM 
saistīto maksu noteikšanas politiku. Sabiedriskā apspriešana beidzās 2014. gada 
11. jūlijā. Papildus uzaicinājumam sniegt rakstiskus komentārus ECB deva 
sabiedrībai iespēju sniegt turpmāku ieguldījumu, piedaloties atklātā sēdē, kas 
2014. gada 24. jūnijā tika rīkota Frankfurtē pie Mainas.  

Līdz sabiedriskās apspriešanas beigu datumam ECB bija saņēmusi 31 komentāru 
apkopojumu no tirgus un banku asociācijām, kredītiestādēm un finanšu iestādēm, 
centrālajām bankām, uzraudzības, kā arī citām iestādēm un atsevišķām personām. 
ECB analizēja un pienācīgi apsvēra visus saņemtos komentārus. Novērtējumā tika 
konstatēts, ka piedāvātā maksu regulējuma galvenie elementi guvuši plašu atbalstu. 
Tomēr, pamatojoties uz saņemtajiem komentāriem, ECB veica vairāku pieejas 
iezīmju grozījumus. Sīka informācija par to, kā notika darbs ar sabiedriskās 
apspriešanas laikā saņemtajiem komentāriem, pieejama ECB uzraudzībai veltītajā 
interneta vietnē publicētajā pārskatā par saņemtajām atbildēm. 

ECB maksu regulējuma galvenās iezīmes 

ECB atbild par efektīvu un konsekventu VUM darbību un sistēmas darbības 
pārraudzību attiecībā uz nozīmīgām un mazāk nozīmīgām iestādēm. Atzīstot šo 
principu, visām VUM ietvaros uzraudzītajām iestādēm ir pienākums maksāt gada 
uzraudzības maksu.  

Metodoloģijas galvenās iezīmes var raksturot šādi.  

Ar gada uzraudzības maksas starpniecību atgūstamās 
summas pamatā ir ECB gada izdevumi saistībā ar tās 
pildītajiem uzraudzības uzdevumiem, ko veido visas 
darbības izmaksas, t.sk. saistībā ar atbalsta funkcijām. 
Šī summa tiks sadalīta divās daļās (t.i., no 
nozīmīgajām uzraudzītajām iestādēm saņemamā 
summa un no mazāk nozīmīgajām uzraudzītajām 
iestādēm saņemamā summa), atspoguļojot atšķirīgu 
ECB veiktās uzraudzības detalizācijas pakāpi. 

Uzraudzības maksas iesaistītajās dalībvalstīs noteiks 
augstākajā konsolidācijas līmenī, un šā aprēķina 
pamatā būs objektīvi kritēriji, kas saistīti ar attiecīgās 
bankas nozīmīgumu un risku profilu, t.sk. tās riska 
svērtajiem aktīviem.  

Gada uzraudzības maksu, kas jāmaksā katrai uzraudzītajai bankai, veidos maksas 
minimālās komponentes, kas attiecas uz visām bankām, (10% no atlīdzināmās 
summas) un mainīgās komponentes summa. Mazākajām nozīmīgajām bankām, kuru 

9. attēls 
Kas nosaka maksas mainīgo komponenti? 

 

 

Bankas
nozīmīgums

• Novērtē 
attiecībā pret 
kopējiem 
aktīviem

Bankas
riska profils

• Novērtē 
attiecībā pret 
kopējo riska 
pozīciju

Uzraudzības 
maksa

• Aprēķina 
augstākajā 
konsolidācijas 
līmenī 
iesaistītajās 
dalībvalstīs

Aprēķinot maksu, nozīmīgumam un riska profilam 
piemēro vienādu svērumu

50% 50%

https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/shared/pdf/draft-ssm-fees-regulation-feedback201410.en.pdf
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kopējā aktīvu vērtība nepārsniedz 10 mljrd. euro, maksas minimālā komponente tiks 
uz pusi samazināta. 

Nosakot maksas mainīgo komponenti, uzraudzītās bankas nozīmīgums tiks noteikts, 
vadoties pēc bankas kopējiem aktīviem, bet tās riska profils, kas ietver riska svērtos 
aktīvus, tiks novērtēts pēc tās riska darījumu kopējā apjoma. Bankām vai banku 
grupām, kuras klasificētas par mazāk nozīmīgām saskaņā ar VUM regulu, lai gan 
atbilstoši to lielumam tās būtu klasificējamas par nozīmīgām, kopējā aktīvu summa 
nepārsniedz 30 mljrd. euro, t.i., VUM regulā nozīmīguma vērtēšanai paredzētā 
lieluma kritērija robežslieksni. 

ECB maksa tiks iekasēta gada maksājuma veidā, kas veicams katra finanšu gada 
pēdējā ceturksnī. Maksa aptvers avansa maksājumu, kura apmērs noteikts, 
pamatojoties uz apstiprināto izdevumu budžetu attiecīgajā gadā. Ja starp avansa 
maksājumu un faktiskajiem izdevumiem iepriekšējā gadā veidosies pārpalikums vai 
deficīts, ECB to atmaksās vai iekasēs papildu maksu. 

4.2. Gatavošanās pirmajam maksu rēķinu sagatavošanas 
ciklam 

4.2.1. Tehniskā sagatavošanās 

Nākotnes periodā ECB turpinās īstenot uzraudzības maksu regulējumu, stiprinot 
savas spējas pirmo uzraudzības maksu paziņojumu sagatavošanai nepieciešamo 
sistēmu un datu apkopošanas ziņā. 

Pēdējos mēnešos ECB nodrošinājusi visām bankām un banku grupām informāciju, 
lai palīdzētu gatavoties rēķinu sagatavošanas un maksājumu veikšanas procesam, 
kā arī izsūtījusi informācijas pieprasījumus, lai atvieglotu maksājuma veicēju 
datubāzes sākotnējo izveidi. Banku grupām bija jāsniedz ECB informācija par 
maksājuma veicējiem līdz 2014. gada decembra beigām. Līdz 2015. gada 1. martam 
visām maksājošajām bankām un maksājošajām filiālēm bija jānodrošina ECB 
kontaktinformācija maksas paziņojuma iesniegšanai un maksājuma veikšanai.  

ECB 2015. gada 11. februārī pieņēma lēmumu (Lēmums ECB/2015/7) par 
metodoloģiju attiecībā uz maksu noteicošiem faktoriem, kurus izmanto gada 
uzraudzības maksas aprēķināšanā. Lēmums nosaka metodoloģiju un procedūras 
attiecībā uz to maksu faktoru noteikšanu, kas nepieciešami ECB gada uzraudzības 
maksas aprēķināšanai, un procedūras attiecībā uz maksājuma veicēju sniegtās 
informācijas par maksu ietekmējošiem faktoriem iesniegšanu. Lai veiktu katras 
uzraudzītās iestādes un katras uzraudzītās grupas maksājamās uzraudzības maksas 
aprēķinu, maksājuma veicēji iesniedz informāciju par iepriekšējā kalendārā gada 
maksu ietekmējošajiem faktoriem VKI līdz nākamā gada 1. jūlijam, pamatojoties uz 
ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē pieejamajām veidnēm. 
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Pirmais paziņojums par uzraudzības maksu tiks sagatavots 2015. gada beigās. Tas 
ietvers avansa maksājumu par 2015. gadu un faktiskos izdevumus, kas radušies 
2014. gada novembrī un decembrī.  

Sīkāka informācija par uzraudzības maksām pieejama ECB banku uzraudzībai 
veltītajā interneta vietnē. Šīs lapas tiek regulāri atjauninātas ar lietderīgu praktisko 
informāciju, un tās publicētas visās oficiālajās ECB valodās.  

4.2.2. 2014. gada izdevumi  

Izdevumi, kas ECB radušies sakarā ar uzraudzības uzdevumu veikšanu, pamatā 
sastāv no jaunizveidoto struktūrvienību (t.i., četru ECB banku uzraudzības 
ģenerāldirektorātu un Uzraudzības valdes sekretariāta) tiešajiem izdevumiem 
(sk. 1.4. sadaļu). 

Jaunā uzraudzības funkcija izmanto arī dažādu esošo ECB funkciju sniegtos kopējos 
pakalpojumus, t.sk. telpas, personālvadību, administratīvos pakalpojumus, budžeta 
plānošanu un kontroli, grāmatvedību, juridiskos pakalpojumus, iekšējo auditu, 
statistikas un informāciju tehnoloģiju pakalpojumus. Krietna attiecīgo izdevumu daļa 
iekļauta atsevišķi identificējamā uzraudzības uzdevumu veikšanai paredzētā ECB 
budžeta daļā. 

Turpinot 2013. gada beigās uzsākto, ECB visu 2014. gadu turpināja uzkrāt 
uzraudzības uzdevumu veikšanai nepieciešamos resursus. Paredzams, ka šī 
tendence, lai gan lēnākā tempā, turpināsies 2015. gadā, ECB turpinot veidot tās 
uzraudzības kapacitāti.  

Kopējās ECB izmaksas saistībā ar tās jauno lomu 2014. gadā kopumā sasniedza 
156.9 milj. euro. Šo summu veido algu un pabalstu izdevumi 68.9 milj. euro apmērā 
(jeb 45%), īres un ēku uzturēšanas izdevumi 13.2 milj. euro apmērā (jeb 8%) un citas 
darbības izmaksas 74.8 milj. euro apmērā (jeb 48%). 

8. tabula 
Uzraudzības funkcijas izmaksas 2014. gadā 

 
2014 

(milj. euro) 

Algas un pabalsti 68.9 
Īre un ēku uzturēšana 13.2 
Citi darbības izdevumi  74.8 

Kopā izdevumi par banku uzraudzības uzdevumiem 156.9 

 

Algas un pabalsti 

Algas un pabalstus veido visi ar algām saistītie izdevumi, t.sk. maksa par virsstundu 
darbu, atvieglojumi un izmaksas saistībā ar pēcnodarbinātības pabalstiem. 
Personāla atlases kampaņas rezultātā līdz 2014. gada decembra beigām uz kopumā 
1 000 budžetā paredzētajām amata vietām bija pieņemti vairāk nekā 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.lv.html
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960 profesionālu darbinieku piecās banku uzraudzības darbības un kopējo 
pakalpojumu jomās. 

Īre un ēku uzturēšana 

Četru jauno ģenerāldirektorātu un jaunā Uzraudzības valdes Sekretariāta darbinieki 
pagaidām izvietoti īrētā ēkā Frankfurtes pie Mainas centrā. 2014. gada gaitā ECB 
pastāvīgi palielināja īrēto biroju telpu platību, lai apmierinātu pakāpeniski pieaugošā 
uzraudzības jomas darbinieku skaita vajadzības.  

2015. gada beigās uzraudzības funkcijas tiks pārceltas uz Eurotorņa telpām, kas 
nesen atbrīvotas remonta veikšanai pēc tam, kad ECB veiksmīgi pabeidza 
pārcelšanos uz jauno centrālo ēku Frankfurtes Ostendas rajonā.  

Citi darbības izdevumi  

Kategorijā "citi darbības izdevumi" ietilpst tādas izmaksas kā izmaksas par 
konsultantu, statistikas pakalpojumiem, IT pakalpojumiem, pamatlīdzekļu 
nolietojumu, komandējumiem un mācībām. ECB uzkrājot resursus, šajā kategorijā 
uzskaitītie izdevumi pamatā saistīti ar sagatavošanās uzdevumu veikšanu 
(piemēram, ar visaptverošo novērtējumu, pirms ECB sāka praksē pildīt uzraudzības 
pienākumus) un ar to pakalpojumu nodrošināšanu, kas nepieciešami jauno 
uzraudzības jomas darbinieku atbalstam (piemēram, informācijas tehnoloģiju un 
personāla nodrošinājuma pakalpojumi). 

2014. gada uzraudzības maksa 

ECB iekasēs no uzraudzītajām bankām (gan nozīmīgajām, gan mazāk nozīmīgajām) 
maksu par izdevumiem, kas ECB radušies no tā brīža, kad ECB sāka uzraudzības 
uzdevumu veikšanu, t.i., no 2014. gada novembra. Uzraudzītajām bankām nebūs 
jāsedz izdevumi, kas radušies pārejas perioda laikā līdz šim datumam (piemēram, ar 
VUM darbības uzsākšanu un ECB veikto visaptverošo novērtējumu saistītās 
izmaksas). 

Izdevumi par 2014. gada novembri un decembri sasniedza 30 milj. euro, un tos veido 
62% izdevumu algām un pabalstiem, 7% īres un ēku uzturēšanas izdevumu un 
31% citu darbības izdevumu. Šī summa tiks iekasēta no uzraudzītajām iestādēm 
2015. gadā, bet ir uzrādīta ECB 2014. gada peļņas uz zaudējumu aprēķinā kā 
komisijas maksas ienākumi saskaņā ar uzkrāšanas principu. 

Pirmais maksas paziņojums tiks sagatavots 2015. gadā un ietvers gan avansa 
maksājumu par 2015. gadu, gan maksājumu par pirmo uzraudzības maksas periodu, 
t.i., par izdevumiem 2014. gada novembrī un decembrī. ECB lēmums par 
kopsummu, kas iekasējama no katras uzraudzīto iestāžu vai grupu kategorijas, tiks 
publicēts ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē līdz 2015. gada 
30. aprīlim. 
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Pielikums 

ECB pieņemto juridisko instrumentu saraksts attiecībā uz 
banku uzraudzības vispārējo regulējumu  

Turpmākajās tabulās uzskaitīti juridiskie instrumenti attiecībā uz banku uzraudzību, 
ko ECB pieņēma aplūkojamā periodā (no 2013. gada 4. novembra līdz 2014. gada 
31. decembrim) un kas publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB 
interneta vietnē. Šeit ietverti juridiskie instrumenti, kas pieņemti saskaņā ar Padomes 
Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta 3. punktu, un citi attiecīgie juridiskie 
instrumenti. 

ECB regulas 

Numurs Nosaukums 

(ECB/2014/17) Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 468/2014, ar ko izveido Vienotā uzraudzības 
mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām 
iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) (OV L 141, 14.05.2014., 1. lpp.) 

(ECB/2014/26) Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 2. jūnija Regula (ES) Nr. 673/2014 par Mediācijas grupas izveidi un tās 
reglamentu (OV L 179, 19.06.2014., 72. lpp.) 

(ECB/2014/41) Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 22. oktobra Regula (ES) Nr. 1163/2014 par uzraudzības maksām (OV L 311, 
30.10.2014., 23. lpp.) 

 

ECB juridiskie instrumenti (izņemot regulas) 

Numurs Nosaukums 

(ECB/2014/1) ECB Lēmums (2014. gada 22. janvāris), ar ko groza Lēmumu ECB/2004/2, ar kuru pieņem ECB Reglamentu (OV 
L 95, 18.04.2014., 56. lpp.) 

(ECB/2014/3) ECB 2014. gada 4. februāra lēmums, ar ko nosaka kredītiestādes, uz kurām attiecas visaptverošais novērtējums 
(OV L 69, 08.03.2014., 107. lpp.) 

(ECB/2014/4) ECB Lēmums (2014. gada 6. februāris) par ECB pārstāvju iecelšanu Uzraudzības valdē (OV L 196, 03.07.2014., 
38. lpp.) 

(ECB/2014/5) ECB Lēmums (2014. gada 31. janvāris) par ciešu sadarbību ar nacionālajām kompetentajām iestādēm iesaistītajās 
dalībvalstīs, kuru valūta nav euro (OV L 198, 05.07.2014., 7. lpp.)  

(ECB/2014/16) Lēmums par Administratīvās pārskatīšanas padomes izveidošanu un tās darbības noteikumiem (OV L 175, 
14.06.2014., 47. lpp.) 

(ECB/2014/19) Ieteikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2532/98 par ECB pilnvarām piemērot sankcijas (OV C 
144, 14.05.2014., 2. lpp.) 

(ECB/2014/29)  ECB Lēmums (2014. gada 2. jūlijs) par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem 
uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas 
regulu (ES) Nr. 680/2014.(OV L 214, 19.07.2014., 34. lpp.) 

(ECB/2014/39)  ECB lēmums (2014. gada 17. septembris) par ECB monetārās politikas un uzraudzības funkciju nošķirtības 
īstenošanu (OV L 300, 18.10.2014., 57. lpp.) 

2013/694/ES Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu un Eiropas Centrālo banku par praktisko kārtību, kā īsteno 
demokrātisko pārskatatbildību un pārrauga uzdevumus, kas Eiropas Centrālajai bankai uzticēti saistībā ar vienoto 
uzraudzības mehānismu (OV L 320, 30.11.2013., 1. lpp.) 

– 2013. gada 11. decembra Saprašanās memorands starp Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Centrālo banku 
par sadarbību attiecībā uz procedūrām, kas saistītas ar VUM  

– Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes reglaments (OV L 182, 21.06.2014., 56. lpp.) 

– 
– 

2014. gada 12. novembra ECB Uzraudzības valdes locekļu ētikas kodekss  
ECB Uzraudzības valdes ētikas kodeksa grozījums 1/2014 (2014. gada 15. decembris) 

 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014r0468_lv_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014r0468_lv_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014r0468_lv_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014r0673_lv_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014r0673_lv_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_311_r_0006_lv_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_311_r_0006_lv_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014d000101_lv_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014d000101_lv_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014d000301_lv_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014d000301_lv_txt.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_196_r_0010_lv_txt.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_196_r_0010_lv_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014d000501_lv_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014d000501_lv_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj-jol_2014_175_r_0017-lv-txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj-jol_2014_175_r_0017-lv-txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_52014hb0019_lv_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_52014hb0019_lv_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_214_r_0011_lv_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_214_r_0011_lv_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_214_r_0011_lv_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_300_r_0012_lv_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_300_r_0012_lv_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32013q113001_lv_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32013q113001_lv_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32013q113001_lv_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/mou_between_eucouncil_ecb.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/mou_between_eucouncil_ecb.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_182_r_0014_lv_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/code_of_conduct_for_the_members_of_the_supervisory_board_.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_rop_sb_amendment_1_2014.pdf
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Terminu skaidrojums 

Banku savienība (banking union) 
Viens no Ekonomikas un monetārās savienības pabeigšanas elementiem, ko veido 
integrēts finanšu regulējums ar vienotu uzraudzības mehānismu, vienotu banku 
noregulējuma mehānismu un vienotu noteikumu kopumu, ietverot saskaņotas 
noguldījumu garantiju shēmas, kas var izveidoties par vienotu Eiropas noguldījumu 
garantiju. 

Saistoši tehniskie standarti (Binding Technical Standards; BTS) 
Veidojot vienoto noteikumu kopumu banku darbības jomā, EBI dots uzdevums 
sagatavot virkni saistošu tehnisko standartu attiecībā uz CRD IV paketes īstenošanu. 
Saistošie tehniskie standarti ir tiesību akti, kas precizē konkrētus ES tiesību akta 
(direktīvas vai regulas) aspektus un tiecas nodrošināt konsekventu saskaņotību 
konkrētās jomās. Saistošos tehniskos standartus beigās regulu vai lēmumu veidā 
pieņem Eiropas Komisija. Tie ir juridiski saistoši un ir tieši piemērojamas visās 
dalībvalstīs.  

Visaptverošais novērtējums (comprehensive assessment) 
Vienotajā uzraudzības mehānismā iesaistīto dalībvalstu banku novērtējums, kas 
jāveic ECB sadarbībā ar iesaistīto dalībvalstu kompetentajām iestādēm un kas 
jāpabeidz, pirms ECB sāk pildīt savus uzraudzības pienākumus attiecībā pret šīm 
iestādēm. Pirms ECB 2014. gada novembrī sāka pildīt uzraudzības uzdevumus, tā 
kopā ar VKI veica to 130 euro zonas banku visaptverošo novērtējumu, par kurām bija 
paredzams, ka tās kvalificēsies kā nozīmīgas.  

Kredītiestāde (credit institution) 
Uzņēmums, kas nodarbojas ar noguldījumu vai citu atmaksājamu līdzekļu 
pieņemšanu no sabiedrības un kredītu piešķiršanu savā vārdā. 

CRR/CRD IV 
Kapitāla prasību regula un direktīva: Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām 
prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (CRR) un 
Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un 
ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību (CRD IV). Kopā tās bieži vien 
dēvē par CRD IV. 

ECB uzraudzības lēmums (ECB supervisory decision) 
Tiesību akts, ko ECB pieņem, veicot VUM regulā tai uzticētos uzdevumus un 
izmantojot tur paredzētās pilnvaras. Tas adresēts vienai vai vairākām uzraudzītām 
iestādēm (vai attiecīgi uzraudzītām grupām) vai vienai vai vairākām citām personām, 
bet nav vispārēji piemērojams tiesību akts. 

Eiropas banku iestāde (EBI) (Europen Banking Authority; EBA) 
EBI ir neatkarīga ES iestāde, kas dibināta 2011. gada 1. janvārī, lai nodrošinātu 
efektīvu un konsekventu prudenciālo regulējumu un uzraudzību visā ES banku 
sektorā. Tās galvenais uzdevums ir veicināt vienota Eiropas noteikumu kopuma 
izveidi banku darbības jomā, kura mērķis ir nodrošināt vienu saskaņotu prudenciālo 
noteikumu kopumu piemērošanai visā ES. EBI ir arī svarīga loma, veicinot 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN
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uzraudzības prakses konverģenci visā ES, un tai dots uzdevums novērtēt ES banku 
sektora riskus un ievainojamības momentus. 

VUM pamatregula (SSM Framework Regulation) 
Normatīvais regulējums, kas nosaka praktisko kārtību sadarbībai starp ECB un 
valstu kompetentajām iestādēm vienotajā uzraudzības mehānismā, kā to nosaka 
VUM regula. 

Banku uzraudzības vadlīnijas (Guide to banking supervision) 

Vadlīnijas, kuru mērķis ir skaidrot bankām, sabiedrībai kopumā un plašsaziņas 
līdzekļiem, kā darbojas VUM, un sīki aprakstīt VUM uzraudzības praksi. Pirmais 
izdevums tika publicēts 2014. gada septembrī. 

Kopējā uzraudzības komanda (Joint Supervisory Team) 
Uzraudzības speciālistu komanda, ko veido ECB un VKI darbinieki un kas atbild par 
nozīmīgās uzraudzītās iestādes vai nozīmīgās uzraudzītās grupas uzraudzību. 

Valsts kompetentā iestāde (VKI) (national competent authority; NCA) 
Valsts sektora iestāde vai valsts tiesību aktos oficiāli atzīta struktūra, kas saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem pilnvarota uzraudzīt iestādes tās uzraudzības sistēmas ietvaros, 
kura darbojas attiecīgajā dalībvalstī. 

Atļauju piešķiršanas procedūras (passporting procedures) 
Procedūras attiecībā uz jebkuras kredītiestādes, kurai atļauju piešķīrušas un kuras 
uzraudzību veic vienas dalībvalsts kompetentās iestādes, uzņēmējdarbības 
veikšanas brīvību un pakalpojumu sniegšanas brīvību citā dalībvalstī, ja šādas 
darbības ietilpst autorizācijas darbības jomā (saskaņā ar CRD IV 33.–46. panta 
noteikumiem). 

VUM regula (SSM Regulation) 
Tiesību akts, kas izveido euro zonas un, iespējams, citu ES dalībvalstu kredītiestāžu 
vienotu uzraudzības mehānismu kā vienu no būtiskākajiem Eiropas banku 
savienības elementiem. VUM regula ECB uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politiku 
kredītiestāžu prudenciālās uzraudzības jomā. 

Nozīmīgums (significance) 
Kritērijs, kas nosaka uzraudzības pienākumu iedalīšanu ECB vai VKI vienotā 
uzraudzības mehānisma ietvaros. Kredītiestāžu nozīmīguma līmeņa pamatā ir VUM 
regulā noteikts un VUM pamatregulā precizēts kritērijs. 

Nozīmīga uzraudzītā iestāde (significant supervised entity) 
Gan nozīmīga uzraudzītā iestāde euro zonas dalībvalstī, gan nozīmīga uzraudzītā 
iestāde iesaistītā ārpus euro zonas esošā dalībvalstī. 

Vienotais noregulējuma mehānisms (VNM) (Single Resolution Mechanism; 
SRM) 
Mehānisms, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru banku 
savienībā reģistrētu kredītiestāžu un noregulējumam. To balsta Vienotā 
noregulējuma valde, kas ir bankas savienības Eiropas noregulējuma iestāde. Tā 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0468&from=LV
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmguidebankingsupervision201411.lv.pdf?404fd6cb61dbde0095c8722d5aff29cd
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1024&from=LV
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darbojas kopš 2015. gada 1. janvāra un strādā ciešā sadarbībā ar iesaistīto 
dalībvalstu noregulējuma iestādēm. Noregulējuma mērķiem VUM rīcībā būs vienotais 
noregulējuma fonds, kas pašlaik tiek veidots. VNM ir vienotā uzraudzības 
mehānisma papildinājums, kas nepieciešams, lai panāktu labi darbojošās banku 
savienības izveidi. 

Vienotā uzraudzības rokasgrāmata (Single supervisory handbook) 
Vienots EBI izstrādāts regulējums, kas sniedz norādījumus par uzraudzības 
novērtējumu, iesaistīšanos un koriģējošiem pasākumiem. Rokasgrāmata ir saistības 
neuzliekošs ES lietotās uzraudzības metodoloģijas un procesu labākās prakses 
apkopojums. 

Noteikumu kopums (single rulebook) 
Noteikumu kopums banku darbības jomā paredzēts, lai nodrošinātu vienu saskaņotu 
prudenciālo noteikumu kopumu, kas jāpiemēro visā ES. Papildus Eiropas 
Parlamenta un ES Padomes ar Eiropas Komisijas atbalstu sagatavotajiem tiesību 
aktiem EBI ir kompetenta tālāk izstrādāt šo noteikumu kopumu un veikt tā 
īstenošanas monitoringu.  

Vienotais uzraudzības mehānisms (VUM) (Single Supervisory Mechanism; 
SSM) 
Mehānisms, kuru veido ECB un iesaistīto dalībvalstu kompetentās iestādes, lai veiktu 
ECB uzticētos uzraudzības uzdevumus. ECB atbild par to, lai šis mehānisms, kas 
veido daļu no banku savienības, darbotos efektīvi un konsekventi. 

Uzraudzības rokasgrāmata (Supervisory Manual) 
Rokasgrāmata, kas sīki izklāsta nozīmīgu un mazāk nozīmīgu iestāžu uzraudzības 
vispārējos principus, procesus un procedūras, kā arī metodoloģiju, ņemot vērā VUM 
darbības principus. Tajā aprakstītas procedūras sadarbībai Vienotajā uzraudzības 
mehānismā un sadarbībai ar iestādēm ārpus tā. Uzraudzības rokasgrāmata ir VUM 
darbinieku vajadzībām paredzēts iekšējais dokuments (saīsināta Banku uzraudzības 
vadlīniju versija), kas skaidro, kā darbojas VUM, un sīki apraksta VUM uzraudzības 
praksi. Tā publicēta 2014.gada septembrī. 

Uzraudzības pārbaudes un novērtējuma process (Supervisory Review and 
Evaluation Process; SREP) 
Process, ko izmanto, veicot nozīmīgu un mazāk nozīmīgu kredītiestāžu uzraudzības 
pārbaudi, un, nosakot, vai (papildus prasību minimumam), iespējams, būtu jāpiemēro 
papildu prasības attiecībā uz pašu kapitālu, informācijas atklāšanu vai likviditāti. 
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Saīsinājumi 
Valstis 
BE Beļģija  
BG Bulgārija  
CZ Čehijas Republika  
DK Dānija  
DE Vācija  
EE Igaunija  
IE Īrija  
GR Grieķija 
ES Spānija  
FR Francija  
HR Horvātija  
IT Itālija  
CY Kipra  
LV Latvija 

LT Lietuva  
LU Luksemburga  
HU Ungārija  
MT Malta  
NL Nīderlande  
AT Austrija  
PL Polija  
PT Portugāle  
RO Rumānija  
SI Slovēnija  
SK Slovākija  
FI Somija  
SE Zviedrija  
UK Apvienotā Karaliste 

 
Citi saīsinājumi  
 
AKP aktīvu kvalitātes pārbaude 
BCBS Bāzeles Banku uzraudzības komiteja 
COREP vienoto ziņojumu sniegšana 
CRD IV kapitāla prasību direktīva 
CRR kapitāla prasību regula 
EBI Eiropas Banku iestāde 
ECB Eiropas Centrālā banka 
ECBS Eiropas Centrālo banku sistēma 
ESRK Eiropas Sistēmisko risku kolēģija 
ES Eiropas Savienība 
FINREP finanšu pārskatu sniegšana 
FSP Finanšu stabilitātes padome 
VKI valsts kompetentās iestādes 
RAS risku novērtēšanas sistēma 
VUM Vienotais uzraudzības mehānisms 
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