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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji brīdina par Eiropas Centrālās bankas uzraudzības ieviešanu Eiropas 
Banku savienībai, paužot bažas par banku sistēmas uzticamību un daudzu, mazu Vācijas 
reģionālo banku nākotni. Viņi arī uzskata, ka Eiropas Banku savienība būtu pretrunā 
Līgumam par Eiropas Savienības darbību (piemēram, 107. un 127. pantam), un aicina Eiropas 
Parlamentu iebilst pret šo projektu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 8. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Komisijas redzējums par pakāpenisku banku savienības attīstību, kas atkarīga no programmas
izpildes neatkarīga regulējuma reformas gaitā attiecībā uz vienoto tirgu („vienotais noteikumu 
kopums”), ir izklāstīts 2012. gada 28. novembra paziņojumā „Plāns padziļinātas un patiesas 
Eiropas Monetārās savienības (EMS) izveidei. Eiropas debašu sākums”1.
Pirmajā posmā vienotais uzraudzības mehānisms (VUM), ko veido ECB un dalībvalstu banku 
uzraudzības iestādes, nodrošinās, lai visas eurozonas valstis un pārējās iesaistītās dalībvalstis 
varētu pilnībā paļauties uz banku uzraudzības kvalitāti un objektivitāti, ņemot vērā Eiropas 
banku sistēmas daudzveidību un neviendabīgumu un aizsargājot iekšējo tirgu. 2012. gada 

                                               
1COM(2012)0777 final/2  http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/president/news/archives/2012/11/pdf/blueprint_en.pdf
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12. septembrī Komisija pieņēma priekšlikumus par VUM izveidi, kā arī paziņojumu par 
ceļvedi virzībā uz banku savienību1. Priekšlikums, ar ko ECB tiek piešķirti noteikti 
uzraudzības uzdevumi, balstās uz 127. panta 6. punktu Līgumā par Eiropas Savienības 
darbību (LESD), kurā sniegts juridiskais pamatojums, lai ECB veiktu konkrētus uzdevumus 
saistībā ar politiku, kas attiecas uz kredītiestāžu konsultatīvu uzraudzību, un ar to ECB tiks 
uzticēti svarīgi visu eurozonas un pārējo dalībvalstu banku uzraudzības uzdevumi. Banku 
uzraudzības centralizācija Eiropas līmenī pārliecinās tirgus dalībniekus, ka uzraudzība ir 
objektīva un to neierobežo valstu politiskās intereses. ECB pilnvaras attiecībā uz monetāro 
politiku un uzraudzības uzdevumiem būs pilnībā nošķirtas, lai izvairītos no interešu konflikta. 
Līdzsvarota darba dalīšana starp ECB un valstu uzraugiem nodrošinās, ka iespējami labāk tiks 
izmantotas valstu uzraugu prasmes un īpašās zināšanas. Turklāt ECB pilnībā ņems vērā 
Eiropas banku sistēmas daudzveidību, pievēršot uzmanību dažādajiem banku veidiem, 
izmēriem un uzņēmējdarbības modeļiem. 

Padome 2012. gada 13. decembra sanāksmē panāca vienprātīgu vienošanos par kompromisa 
priekšlikumiem2. 2013. gada 19. martā starp Padomi un Parlamentu tika panākta politiska 
vienošanās. 

Vēlāk VUM tiks papildināts ar vienotu noregulējuma mehānismu (VNM), kas būs atbildīgs 
par problēmās nonākušu banku pārstrukturēšanu un noregulējumu. VNM darbības pamatā 
galvenokārt būs ES sistēma banku atveseļošanai un noregulējumam, kas pašlaik tiek 
apspriesta Padomē un Parlamentā pēc tam, kad 2012. gada 6. jūnijā tika pieņemts Komisijas 
priekšlikums. Komisija pieņēma priekšlikumu regulai, ar ko izveido VNM, 2013. gada 
10. jūlijā. 

Attiecībā uz noguldījumu garantiju shēmām (NGS) Komisija 2010. gada jūlijā piedāvāja 
spēkā esošās NGS direktīvas grozījumu, ar kuru tiks saskaņoti un vienkāršoti aizsargātie 
noguldījumi, palielināts izmaksu ātrums un uzlabota NGS finansēšana, jo īpaši, izmantojot ex-
ante finansējumu, kurā līdzekļus iemaksā bankas. NGS ir jāievieš alternatīvi finansēšanas 
pasākumi, uz kuriem attiecas monetārās finansēšanas aizliegums, kas noteikts LESD 
123. pantā. Priekšlikums pašlaik tiek apspriests Padomē un Parlamentā. Komisija uzskata, ka 
šis priekšlikums nodrošinās visās dalībvalstīs efektīvas, stabilas un uzticamas NGS, kas atbilst 
banku savienības prasībām. Kopīga NGS šobrīd nav paredzēta.

Secinājums

Komisija ir pārliecināta, ka banku savienība uzlabos finanšu sistēmas un banku stabilitāti 
iesaistītajās dalībvalstīs, ņemot vērā Eiropas banku sistēmas neviendabīgumu un 
daudzveidību un aizsargājot iekšējo tirgu. LESD 127. panta 6. punktā sniegts juridiskais 
pamatojums, lai noteiktu ECB konkrētus uzdevumus saistībā ar politiku, kas attiecas uz 
kredītiestāžu konsultatīvu uzraudzību.

                                               
1http://ec.europa.eu/internal_market/finances/banking-union/index_en.htm
2http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/134265.pdf


