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BANKU SAVIENĪBA

Banku savienību izveidoja, reaģējot uz finanšu krīzi, un pašlaik tā sastāv no diviem
elementiem – vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) un vienotā noregulējuma mehānisma
(VNM). VUM tieši Eiropas līmenī uzrauga lielākās un svarīgākās bankas eurozonā, savukārt
VNM mērķis ir finansiālās grūtībās nonākušu banku noregulēšana iepriekš stingri noteiktā
kārtībā ar minimālām izmaksām nodokļu maksātājiem un reālajai ekonomikai. Pašlaik tiek
apspriests banku savienības trešais elements – Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēma
(ENAS).

JURIDISKAIS PAMATS

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 114. pants un 127. panta 6. punkts.

MĒRĶI

Banku savienība ir būtisks ekonomikas un monetārās savienības (EMS) un iekšējā tirgus
papildinājums, kas ES līmenī saskaņo atbildību par uzraudzību, noregulējumu un finansējumu
un liek visām eurozonas bankām ievērot vienādus noteikumus. Šie noteikumi it īpaši nodrošina,
ka bankas uzņemas pārdomātus riskus un ka banka, kas pieļāvusi kļūdu, pati sedz savus
zaudējumus un apzinās slēgšanas iespēju, vienlaikus līdz minimumam samazinot izmaksas, kas
jāsedz nodokļu maksātājiem.

SASNIEGUMI

A. Ceļvedis banku savienībai
Eiropadomes priekšsēdētājs ciešā sadarbībā ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāju, Eiropas
Centrālās bankas (ECB) priekšsēdētāju un Eurogrupas priekšsēdētāju 2012. gada decembrī
izstrādāja konkrētu ceļvedi ar konkrētiem termiņiem patiesas EMS izveides pabeigšanai.
Būtiska šā ceļveža daļa bija atvēlēta integrētāka finanšu satvara, proti, banku savienības,
izveidei.
B. Vienošanās par VUM
Parlaments un Padome 2013. gada martā panāca politisku vienošanos par banku savienības
pirmā pīlāra – vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) –, kas ietvers visas eurozonas bankas,
izveidi. Par VUM dalībniecēm pēc pašu izvēles var kļūt arī ES dalībvalstis, kas nav
pievienojušās eurozonai. VUM, kas darbojas kopš 2014. gada 4. novembra, ir iekļauts ECB
struktūrā un ir atbildīgs par lielāko un nozīmīgāko banku grupu (2016. gada novembrī bija
127 šādas vienības) tiešu uzraudzību, savukārt visu pārējo banku uzraudzību joprojām nodrošina
dalībvalstu uzraudzības iestādes, un galīgā atbildība par šo uzraudzību ir jāuzņemas ECB.
Kritēriji, pēc kuriem nosaka, vai attiecīgā banka ir nozīmīga un līdz ar to ietilpst ECB tiešās
uzraudzības jomā, ir izklāstīti VUM regulā un VUM pamatregulā, un tie ir saistīti ar bankas
lielumu, ekonomisko nozīmīgumu, pārrobežu darbībām un nepieciešamību pēc tieša publiskā

https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/html/index.en.html
http://srb.europa.eu/
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atbalsta. Šiem kritērijiem laika gaitā pilnveidojoties, var mainīties arī ECB tieši uzraudzīto
banku faktiskais skaits; turklāt ECB var jebkurā laikā nolemt kādu banku klasificēt kā nozīmīgu,
lai nodrošinātu to, ka konsekventi tiek piemēroti augsti uzraudzības standarti.
Lai nepieļautu iespējamu interešu konfliktu, skaidri noteikumi reglamentē ECB lomas
organizatorisko un darbības nošķiršanu uzraudzības un monetārās politikas jomā.
C. Visaptveroša izvērtēšana un spriedzes testi
Pirms ECB uzņēmās pildīt uzraudzības pienākumus, tā veica visaptverošu izvērtēšanu, kas
ietvēra aktīvu kvalitātes pārbaudi un spriedzes testus. Šīs izvērtēšanas mērķis bija panākt banku
bilances lielāku pārredzamību, lai nodrošinātu uzticamu izejas punktu. Izvērtēšanas rezultāti, ko
publicēja 2014. gada 27. oktobrī, parādīja, ka 25 no 130 izvērtētajām bankām saskaras ar kapitāla
trūkumu. Lai gan līdz rezultātu publicēšanai dažas bankas šo trūkumu jau bija novērsušas, visām
bankām tomēr bija jāiesniedz ECB savi kapitāla plāni, kuros tās izklāstīja, kā 2015. gadā plāno
novērst minēto kapitāla trūkumu.
Kā iepriekš tika minēts, ECB tieši uzraudzīto banku faktiskais skaits laika gaitā mainās.
Līdzīga “finansiālās veselības pārbaude” tiek piemērota visām bankām, kuras tiek pievienotas
uzraugāmo vienību sarakstam; 2015. gadā visaptverošai izvērtēšanai tika pakļautas deviņas
bankas, un piecās no tām tika konstatēts lielāks vai mazāks kapitāla trūkums. ECB pašlaik
visaptveroši izvērtē četras citas bankas, kas atrodas Itālijā, Īrijā, Latvijā un Slovēnijā un kas
nesen tika klasificētas kā nozīmīgas vai tādas, kas var kļūt par nozīmīgām. Šī izvērtēšana sākās
2016. gada martā, un tās rezultāti daļēji tika publicēti 2016. gada novembrī.
2016. gada 29. jūlijā Eiropas Banku Iestāde (EBI) publicēja 2016. gada ES mēroga spriedzes
testa rezultātus, kura laikā tika pārbaudīta 51 banka no 15 ES un EEZ valstīm, aptverot aptuveni
70 % banku aktīvu katrā no jurisdikcijām. Šis spriedzes tests vairs neietvēra izturēšanas/
neizturēšanas robežvērtību: tā vietā iegūtie rezultāti tiks izmantoti uzraudzītāju pašlaik veiktajā
banku pārbaudē.
D. VNM
2014. gada martā Parlaments un Padome panāca politisku vienošanos par banku savienības
otrā pīlāra – vienotā noregulējuma mehānisma (VNM) – izveidi. VNM galvenais mērķis ir
nodrošināt, lai turpmāk banku savienības ietvaros tiktu efektīvi un ar minimālām izmaksām
nodokļu maksātājiem un reālajai ekonomikai pārvaldīta iespējamā situācija, kad bankai draud
maksātnespēja. VNM darbības joma ir tāda pati kā VUM darbības joma. Tas nozīmē, ka galīgo
lēmumu sākt bankas noregulējuma procesu pieņem centrāla struktūra – Vienotā noregulējuma
valde (VNV), taču praksē šis lēmums tiks īstenots sadarbībā ar dalībvalstu noregulējuma
iestādēm. VNV sāka darboties kā neatkarīga ES aģentūra 2015. gada 1. janvārī, un kopš
2016. gada janvāra tā darbojas ar pilnu jaudu. 2016. gada 8. janvārī VNV publicēja tās pārziņā
esošo banku sarakstu, kurā ir iekļautas ECB tieši uzraudzītās nozīmīgās institūcijas un 15 citas
pārrobežu grupas ar meitasuzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību vairāk nekā vienā dalībvalstī,
kura piedalās VNV.
E. VNF
Lai gan banku savienību reglamentējošo noteikumu mērķis ir nodrošināt, lai jebkuru
noregulējumu vispirms finansētu bankas akcionāri un vajadzības gadījumā daļēji arī bankas
kreditori, tagad ir pieejams vēl viens finansējuma avots, ko var izmantot gadījumos, kad ar
bankas akcionāru un bankas kreditoru finansiālo ieguldījumu vien nepietiek, un šis finansējuma
avots ir vienotais noregulējuma fonds (VNF), kuru pārvalda VNV. Tiklīdz VNF būs sasniedzis
savu finansējuma mērķapjomu, tā turējumā būs aptuveni EUR 55 miljardi jeb aptuveni 1 %
no segtajiem noguldījumiem eurozonā. Līdzekļus VNF astoņu gadu laikā iemaksās attiecīgās
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bankas. 2015. gada decembrī banku savienībā ietilpstošās dalībvalstis vienojās ieviest pagaidu
finansēšanas kārtības sistēmu, kas paredz individuālas valstu kredītlīnijas, lai finansējuma
trūkuma gadījumā atbalstītu savas valsts nodalījumu VNF. 2016. gada janvārī dalībvalstis VNF
pārskaitīja EUR 4,3 miljardus ex ante iemaksās par 2015. gadu un tā paša gada jūnija beigās –
vēl EUR 6,4 miljardus par 2016. gadu.
F. BRRD
Jaunie noteikumi par sloga sadali, ko piemēro bankas noregulējuma gadījumā, ir izklāstīti Banku
atveseļošanas un noregulējuma direktīvā (BRRD), ko Parlaments pieņēma 2014. gada aprīlī.
Šī direktīva paredz veidus, kā noregulēt finansiālās grūtībās nonākušas bankas bez nodokļu
maksātāju naudas izmantošanas, proti, īstenojot principu, saskaņā ar kuru zaudējumus vispirms
sedz bankas akcionāri un kreditori, nevis izmantojot valsts līdzekļus.
G. CRD un CRR
Minimālā kapitāla prasības nosaka, cik lielam ir jābūt bankas kapitālam, lai to uzskatītu par
tādu, kas var droši darboties un pati segt ar darbību saistītos zaudējumus. Finanšu krīze
uzskatāmi parādīja, ka iepriekšējās regulatīvās minimālā kapitāla prasības faktiski bija pārāk
zemas nopietnas krīzes apstākļos. Tādēļ starptautiskā līmenī tika panākta vienošanās palielināt
attiecīgās minimālās robežvērtības (“Bāzele III” principi). 2013. gada aprīlī Parlaments pieņēma
divus leģislatīvus aktus, ar kuriem attiecīgās bankām noteiktās prudenciālas kapitāla prasības
tiek pārņemtas ES tiesību aktos, – ceturto Kapitāla prasību direktīvu (CRD) un Kapitāla prasību
regulu (CRR). Gan CRD, gan CRR stājās spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Vienlīdzīgi konkurences apstākļi vienotajā tirgū ir pastiprināti ar vienotu noteikumu kopumu,
ko piemēro visām bankām Eiropas Savienībā. Parlamenta pieņemtajos tiesību aktos vēl
bija jāprecizē dažas tehniskas detaļas. Tādēļ Komisija tika pilnvarota izstrādāt papildinošus
leģislatīvus aktus (tā dēvētos 2. līmeņa pasākumus), ar ko precizē trūkstošās tehniskās detaļas;
šie 2. līmeņa pasākumi ir svarīgs pašreizējā sasaukuma (2014.–2019. g.) darba elements.
2016. gada 23. novembrī Komisija iepazīstināja ar visaptverošu reformu kopumu, kura mērķis
ir grozīt CRD un CRR izklāstītos noteikumus.
H. ENAS
2015. gada 24. novembrī Komisija iepazīstināja ar tiesību akta priekšlikumu, kura mērķis ir
papildināt banku savienību ar vēl vienu elementu, proti, Eiropas noguldījumu apdrošināšanas
sistēmu (ENAS), ko plānots veidot, pamatojoties uz pastāvošajām valstu noguldījumu garantiju
sistēmām (kuras pašlaik netiek atbalstītas ar kopējas Eiropas sistēmas palīdzību). ENAS tiks
ieviesta pakāpeniski, un tā ir iecerēta kā banku sektoram izmaksu ziņā kopumā neitrāla sistēma
(lai gan bankām ar augstāku riska pakāpi tiks prasīts veikt lielākas iemaksas nekā drošākām
bankām). Līdzās šīs sistēmas izveidei tiks paredzēti stingri aizsardzības mehānismi un pasākumi
ar banku darbību saistītu risku mazināšanai.
Eiropas Parlaments ir sācis attiecīgo iekšējo procedūru. Referente savu darba dokumentu par
ENAS publicēja 2016. gada 16. jūnijā. Tajā uzsvērts, ka Komisijai būtu jāveic ENAS ietekmes
izvērtējums, kā arī konkrēti pasākumi riska mazināšanas jomā.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Reaģējot uz patiesas EMS izveides ceļvedi, Parlaments 2012. gada 20. novembrī pieņēma
rezolūciju “Virzība uz patiesu ekonomikas un monetāro savienību” ar ieteikumiem Komisijai
attiecībā uz reālas banku savienības izveidi. 2013. un 2014. gadā pieņemot leģislatīvus aktus

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32013L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32013R0575
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32013R0575
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0586&from=LV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-585.423+01+DOC+PDF+V0//EN
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par VUM, VNM un NGS, kā arī BRRD un CRD IV, Parlaments būtiski veicināja reālas banku
savienības izveidi.
Ar šiem leģislatīvajiem aktiem Parlamentam tiek piešķirta loma jaunizveidoto institūciju
darbības kontrolē. ECB, pildot uzraudzības lomu (VUM statusā), ir atbildīga Parlamentam un
Padomei. Tās atbildība Parlamentam sīkāk ir noteikta Parlamenta un ECB iestāžu nolīgumā.
Līdz šim Ekonomikas un monetārajā komitejā ir notikušas deviņas kārtējās VUM priekšsēdētāja
publiskās uzklausīšanas (2014. gada 18. martā, 2014. gada 3. novembrī, 2015. gada 31. martā,
2015. gada 19. oktobrī, 2016. gada 22. martā, 2016. gada 13. jūnijā, 2016. gada 9. novembrī,
2017. gada 23. martā un 2017. gada 19. jūnijā).
To pašu procedūru piemēro arī Vienotā noregulējuma valdei, kuras priekšsēdētājs vismaz
reizi gadā piedalās Parlamenta atbildīgās komitejas rīkotā uzklausīšanā par to, kā VNV pilda
noregulēšanas uzdevumus. Līdz šim Ekonomikas un monetārajā komitejā ir notikušas piecas
VNV publiskās uzklausīšanas (2015. gada 16. jūnijā, 2016. gada 28. janvārī, 2016. gada
13. jūlijā, 2016. gada 5. decembrī un 2017. gada 22. martā).
VNV atbildība Parlamentam un ar to saistītā praktiskā kārtība sīkāk ir izklāstīta Parlamenta un
VNV iestāžu nolīgumā, kas tika publicēts 2015. gada 24. decembrī.
Marcel Magnus
06/2017
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/574402/IPOL_BRI(2016)574402_EN.pdf
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/574429/IPOL_BRI(2016)574429_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587381/IPOL_BRI(2016)587381_EN.pdf
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015Q1224(01)&from=LV
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