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Par ziņojumu 

Vienotais noregulējuma mehānisms ir ES sistēma, kas paredzēta, lai pārvaldītu 
grūtībās nonākušu eurozonas banku noregulējumu, un Vienotā noregulējuma valde 
(VNV) tajā ir galvenais dalībnieks, kas sadarbojas ar Komisiju un Padomi. 
VNV pārrauga vienoto noregulējuma fondu (VNF), ko var izmantot banku 
noregulējumā. Mūsu pienākums ir katru gadu ziņot par iespējamām saistībām, kas 
varētu rasties. 

Līdz šim VNF nav izmantots, bet pašlaik ievērojami pieaug notiekošo tiesvedību 
skaits saistībā ar pirmo noregulējumu un citiem lēmumiem, kā arī ar ex ante 
iemaksām vienotajā noregulējuma fondā. Attiecībā uz 2021. finanšu gadu Komisija 
un Padome par iespējamām saistībām neziņoja. Ņemot vērā mūsu ieteikumu 
iepriekšējā gada ziņojumā, VNV izstrādāja metodi, ar ko aprēķina iespējamās 
saistības, kas saistītas ar ex ante iemaksu juridiskām problēmām, un ziņoja par 
ievērojami mazāku summu nekā tā, kas uzrādīta 2020. gada pārskatos. VNV neziņoja 
par iespējamajām saistībām noregulējuma lēmumiem. Mēs neguvām pierādījumus, 
kas materiālā izteiksmē būtu pretrunā VNV novērtējumam. Tomēr mēs atzīmējam, 
ka dažas tiesvedības saistībā ar ex ante iemaksām vienotajā noregulējuma fondā ir 
vērstas uz konkrētiem VNV aprēķinu aspektiem, un saimniecisko resursu aizplūdes 
risks atsevišķos gadījumos bija novērtēts kā iespējams. 
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Kopsavilkums 
I Mums ir juridisks pienākums katru gadu ziņot par jebkādām Vienotās noregulējuma 
valdes, Komisijas vai Padomes iespējamām saistībām, kas izriet no to noregulējuma 
uzdevumu īstenošanas. Mēs novērtējām, vai VNV, Komisija un Padome ir uzrādījušas 
savus finanšu riskus, izmantojot atbilstīgas iespējamās saistības un uzkrājumus. 
2021. gada pārskatu slēgšanas laikā 2022. gada jūnijā notika dažādas tiesvedības pret 
Vienoto noregulējuma valdi un Komisiju (bet ne Padomi) saistībā ar to noregulējuma 
uzdevumiem ES tiesās, kā arī valstu līmenī. 

II 2022. gada jūnijā ES līmenī vēl nebija izskatītas 95 lietas saistībā ar Banco Popular 
Español S.A. noregulējumu, kas notika 2017. gadā. No tām Vispārējā tiesa sākotnēji bija 
noteikusi sešas izmēģinājuma lietas, kas jāizskata prioritārā kārtā. Kopš tā laika minētās 
lietas ir noraidītas, kā arī viena saistīta apelācijas sūdzība. Turklāt valsts līmenī saistībā 
ar Banco Popular Español S.A noregulējumu joprojām tiek izskatīti 919 administratīvie 
procesi un tiesas lietas. Turklāt Vispārējā tiesā tika izskatītas divas prasības atcelt 
VNV lēmumus par noregulējuma neveikšanu. 

III Vienotā noregulējuma valde neuzrādīja iespējamās saistības attiecībā uz šīm 
95 lietām, jo uzskata, ka attiecīgais risks ir maznozīmīgs. Attiecībā uz saistītajām valstu 
lietām VNV atklāja ar šīm tiesvedībām saistīto iespējamo saistību veidu, bet tā nevar 
skaitliski izteikt iespējamās finansiālās sekas. 

IV Vienotā noregulējuma valde iekasē ex ante iemaksas no bankām vienotajā 
noregulējuma fondā, un šīs iemaksas var izmantot banku noregulējuma atbalstam. 
2021. gada jūnijā ES līmenī tika izskatītas 63 lietas pret lēmumiem par ex ante 
iemaksām. Pēc Tiesas 2022. gada jūlija sprieduma un mūsu 2020. gada ziņojuma 
ieteikuma Vienotā noregulējuma valde izstrādāja jaunu aprēķina metodi, lai labāk 
uzrādītu šo tiesvedību faktisko finanšu risku. Tāpēc tā uzrādīja iespējamās saistības 
5,5 miljonu EUR apmērā saistībā ar iespējamiem atmaksājumiem no vienotā 
noregulējuma fonda. Turklāt Vienotā noregulējuma valde uzrādīja iespējamās saistības 
2,55 miljonu EUR apmērā iespējamo juridisko pakalpojumu izmaksu kompensācijai. 
Vienotā noregulējuma valde neuzrādīja nekādas iespējamās saistības attiecībā uz 
tiesvedību pret ex ante iemaksu lēmumiem, kas vēl nav pieņemti valsts līmenī, jo tā 
uzskata, ka risks ir maznozīmīgs. 

V Saistībā ar Banco Popular Español S.A. noregulējumu ES tiesās ir celtas prasības arī 
pret Komisiju – gan atsevišķi, gan kopā ar Vienoto noregulējuma valdi. Komisija 
neuzrādīja nekādas iespējamās saistības, jo bija novērtējusi, ka attiecīgā saimniecisko 
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resursu aizplūdes iespējamība ir maznozīmīga. Mēs atzīmējam, ka Vispārējā tiesa 
2022. gada 1. jūnijā noraidīja visas vēl neizskatītās izmēģinājuma lietas. Padome nebija 
iesaistīta nekādās juridiskās problēmās saistībā ar noregulējuma uzdevumiem, tāpēc 
Padome iespējamās saistības nebija uzrādījusi. 

VI Balstoties uz īstenotajām procedūrām, iegūtajiem pierādījumiem un 2021. gada 
pārskatu slēgšanas laikā pieejamo informāciju, mēs neuzskatām, ka iespējamās 
saistības, kas izriet no Vienotās noregulējuma valdes, Komisijas un Padomes 
noregulējuma uzdevumu izpildes, būtu būtiski nepareizi norādītas. 

VII Mēs iesakām Vienotajai noregulējuma valdei: 

o pieprasīt rakstiskus apliecinājumus par valstī notiekošo tiesvedību tieši no valsts 
noregulējuma iestādēm; 

o precizēt metodi, ar ko skaitliski izteikt iespējamās saistības, kas attiecas uz 
juridisko pakalpojumu izmaksu norēķiniem, un 

o uzlabot informācijas izklāstu par iespējamām saistībām tajos gadījumos, kad 
izmaksas risks no vienotā noregulējuma fonda ir novērtēts kā iespējams, bet 
finansiālo risku nevar ticami aplēst. 
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Ievads 
01 Vienotais noregulējuma mehānisms (VNM) tika izveidots ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (ES) Nr. 806/2014  (VNM regula) un ir ES banku savienības otrais 
pīlārs. Tas izveidots, lai pārvaldītu tādu banku noregulējumu, kuras kļūst vai, iespējams, 
kļūs maksātnespējīgas, un lai samazinātu ietekmi uz reālo ekonomiku un publisko 
līdzekļu izmantošanu. Vienotā noregulējuma valde (VNV) ir galvenais dalībnieks šajā 
mehānismā un noregulējuma iestāde visām nozīmīgajām bankām1 un mazāk 
nozīmīgām pārrobežu banku grupām, kuras izveidotas eurozonā2. VNV 2015. gada 
1. janvārī ieguva neatkarīgas struktūras statusu, un kopš 2016. gada 1. janvāra tai ir 
bijušas visas noregulējuma pilnvaras. 

02 Procesā, kurā pieņem lēmumu par noregulējuma piemērošanu kādai bankai, ir 
iesaistīta Eiropas Centrālā banka (ECB), VNV, Komisija un, iespējams, ES Padome 
(Padome)3. Noteiktos apstākļos noregulējuma atbalstam var izmantot vienoto 
noregulējuma fondu (VNF, sk. 12. punktu). VNV un VNF pilnībā finansē banku nozare. 

03 VNM regulas 92. panta 4. punktā noteikts, ka mums jāziņo par jebkādām 
iespējamām saistībām (VNV, Padomes, Komisijas vai citām saistībām), kas izriet no šajā 
regulā paredzēto VNV, Padomes un Komisijas uzdevumu īstenošanas. 

  

                                                        
1 Jēdziens “banka” šajā ziņojumā attiecas uz VNM regulas 2. pantā definētajām vienībām. 
2 To banku sarakstu, kurām VNV ir noregulējuma iestāde, var aplūkot šeit: 
3 VNM regula, 18. pants. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=LV
https://www.srb.europa.eu/en/content/banks-under-srbs-remit
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=LV
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Revīzijas tvērums un pieeja 

Revīzijas tvērums 

04 Šajā revīzijas ziņojumā ir vērtēts, vai VNV, Komisija un Padome ir pienācīgi 
izklāstījušas finanšu riskus, kas izriet no to uzdevumiem saskaņā ar VNM regulu4, it 
īpaši iespējamās saistības un uzkrājumus. Saskaņā ar Finanšu regulu mēs novērtējām 
visus apgalvojumus par attiecīgās informācijas izklāstu gan uzkrājumos, gan iespējamās 
saistībās par 2021. finanšu gadu. 

05  Turklāt papildus iespējamām saistībām, kas radušās 2021. gadā, grāmatvedim ir 
jāņem vērā visa būtiskā informācija, kas iegūta līdz galīgo pārskatu iesniegšanas 
dienai5. Tādējādi, lai pārskatu izklāsts būtu skaidrs un patiess, var būt jāveic korekcijas 
vai jāsniedz papildu informācija, tostarp tā var būt informācija, kas iegūta līdz 
2022. gada jūnijam. 2021. gada 31. decembrī tika uzrādīti šādi galīgie pārskati: 

o VNV – 2022. gada 15. jūnijā; 

o Komisija – 2022. gada 17. jūnijā; 

o Padome – 2022. gada 7. jūnijā. 

06 Mēs esam revidējuši arī VNV6, Komisijas un Padomes7 gada pārskatus par 
2021. finanšu gadu. Šo revīziju rezultāti ir izklāstīti citos ziņojumos. 

07 Iespējamās saistības ir jāuzrāda gada pārskatos, kā noteikts ES 10. grāmatvedības 
noteikumā, kas balstīts uz 19. starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu 
par uzkrājumiem, iespējamiem aktīviem un iespējamām saistībām (sk. 1. izcēlumu). 
Būtībā iespējamās saistībās un uzkrājumi parāda finanšu risku, kādam ir pakļauta 
attiecīgā vienība. 

                                                        
4 VNM regula, 92. panta 4. punkts. 
5 Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/715, 98. panta 4. punkts. 
6 2021. gada ziņojums par ES aģentūrām (27.10.2022.). 
7 2021. gada pārskati (13.10.2022.). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0715&from=LV
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=62271
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=61254
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1. izcēlums 

Iespējamo saistību definīcija 

Iespējamās saistības ir: 

o iespējami pienākumi, kuri izriet no pagātnes notikumiem un kuru esamība 
tiks apstiprināta tikai, iestājoties vai neiestājoties vienam vai vairākiem 
neskaidriem nākotnes notikumiem, kas pilnībā neatrodas Eiropas Savienības 
kontrolē; 

o vai pašreizējs pienākums, kas izriet no iepriekšējiem notikumiem, bet kuru 
neatzīst, jo nav ticams, ka pienākuma izpildei būs vajadzīga saimnieciskos 
labumus vai pakalpojumu potenciālu ietverošu saimniecisko resursu aizplūde, 
vai gadījumi, kad pienākuma apmēru nevar pietiekami ticami novērtēt. 

08 Lai noteiktu, vai ir jāuzrāda iespējamās saistības vai jāparedz uzkrājumi, ir 
jāizvērtē saimniecisko resursu (parasti naudā) aizplūdes varbūtība. Ja resursu aizplūdes 
varbūtība nākotnē ir: 

o ticama, tad ir jāparedz uzkrājumi, 

o iespējama, tad ir jāuzrāda iespējamās saistības, 

o maznozīmīga, tad saistības nav jāuzrāda. 

09 VNV, Komisija un Padome šīs varbūtības ir sīkāk precizējušas katra savā 
grāmatvedības politikā. Atbilstīgi tirgus praksei VNV un Padome “maznozīmīgu” 
varbūtību ir definējušas kā tādu, kas nepārsniedz 10 %, savukārt “iespējama” resursu 
aizplūde atbilst 10–50 % (sk. 1. attēlu). Komisija “maznozīmīgu” varbūtību ir definējusi 
kā tādu, kas nepārsniedz 20 %, un “iespējama” resursu aizplūde atbilst 20–50 %. 

1. attēls. Iespējamo saistību un uzkrājumu varbūtības sliekšņi 

 
Avots: VNV, Komisijas un Padomes grāmatvedības prakse. 

Vienotā 
noregulējuma 

valde
Eiropas 

Komisija ES Padome
< 10 % < 10 %

< 20 %

> 50 % > 50 % > 50 %

MAZIESPĒJAMA
IESPĒJAMA
TICAMA

no ≥ 10 % līdz ≤ 50 % no ≥ 20 % līdz ≤ 50 % no ≥ 10 % līdz ≤ 50 %
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Revīzijas pieeja 

10 Pārskatu publicēšanas dienā tiesā bija sāktas vairākas tiesvedības pret VNV un 
Komisiju saistībā ar uzdevumiem, kas tām paredzēti VNM regulā (sk. 1. tabulu). Pret 
Padomi tiesvedība tiesā nebija ierosināta. Attiecībā uz 2021. finanšu gadu VNV uzrādīja 
iespējamās saistības 5,5 miljonu EUR apmērā (2020. gadā – 5561,1 miljons EUR) 
notiekošai tiesvedībai tiesā, attiecībā uz kuru iemaksu pārrēķina dēļ tā bija novērtējusi 
saimniecisko resursu aizplūdes risku kā iespējamu. Ievērojamā atšķirība salīdzinājumā 
ar iepriekšējo gadu ir radusies jaunās judikatūras un VNV piemērotās jaunās metodes 
rezultātā (sk. 33. punktu). VNV arī uzrādīja 2,55 miljonus EUR (2020. gadā – nulle) 
pretējās puses tiesiskās pārstāvības honorāriem tajās lietās, kurās varbūtība, ka 
prasītājs uzvarēs, ir novērtēta kā iespējama. Visas uzrādītās iespējamās saistības 
attiecas uz ex ante iemaksām VNF. Tāpat kā iepriekšējos gados, Komisija iespējamās 
saistības neatklāja. Lai veiktu revīziju, mēs izlasē iekļāvām ES tiesās ierosinātās 46 lietas 
un izskatījām attiecīgos tiesvedības dokumentus. 

1. tabula. 2022. gada 15. jūnijā nepabeigtās tiesvedības tiesā pret VNV 
un/vai Komisiju saistībā ar uzdevumiem, kas tām paredzēti VNM regulā 

Lietas veids ES tiesās Valsts tiesās vai 
administratīvā kārtībā 

Banco Popular Español S.A. (BPE) 
noregulējums 95 919 

Lēmumi neveikt ABLV un 
AS “PNB Banka” noregulējumu 2 Neattiecas 

Lēmums saskaņā ar principu 
“neviens kreditors nav sliktākā 
situācijā” BPE lietā 6 Neattiecas 

Ex ante iemaksas 63 711 

Administratīvās iemaksas 0 Neattiecas 

KOPĀ 166 1 630 
Avots: ERP, pamatojoties uz VNV un Komisijas datiem pārskatu parakstīšanas dienā; nav iekļautas lietas, 
kurās ir tikai pieprasīta piekļuve dokumentiem, lietas, kas attiecas uz datu aizsardzību vai 
cilvēkresursiem un nav saistītas ar VNV uzdevumiem, kas paredzēti VNM regulā. 

11 Papildus tiesas prāvu izlasei revīzijas pierādījumos bija iekļauta arī informācija, 
kas iegūta intervijās, VNV, Komisijas un Padomes dokumenti un ārējo juristu 
apliecinājuma vēstules. Mēs novērtējām jauno metodi, ko VNV bija izstrādājusi, lai 
aplēstu iespējamās saistības, kas attiecas uz ex ante iemaksu lietām, un iekšējo 
sistēmu, ko VNV bija ieviesusi tiesvedību uzraudzībai valsts līmenī. Mēs analizējām arī 
valstu noregulējuma iestāžu (VNI) sniegtos pierādījumus, kā arī publiski pieejamos 



 11 

 

datus. Turklāt mēs arī izskatījām dokumentus, kurus ieguvām no VNV neatkarīgā ārējā 
revidenta, kam bija uzdots pārbaudīt VNV gada pārskatus8. 

  

                                                        
8 Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/715, 104. panta 1. punkts. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0715&from=LV
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Apsvērumi 

I daļa. VNV iespējamās saistības 

12 VNV pārskatiem ir divas daļas (sk. 2. attēlu). I daļa attiecas uz VNV ikdienas 
darbībām. Tās finansē no visu banku ikgadējām administratīvām iemaksām. Šīs 
iemaksas izmanto VNV administrācijai un darbības nodrošināšanai. II daļa attiecas uz 
VNF, ko pārvalda VNV. VNF finansējumu nodrošina bankas, katru gadu veicot ex ante 
iemaksas tādā apmērā, kāds vajadzīgs, lai sasniegtu mērķapjomu (sk. 3. izcēlumu). 
Turklāt noteiktos apstākļos VNV var iekasēt ārkārtas ex post iemaksas9. Vajadzības 
gadījumā, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi10, ar VNF finanšu resursiem var atbalstīt 
noregulējumu, izmantojot īpašus instrumentus. 

2. attēls. Vienotās noregulējuma valdes budžets 

 
*Ar noteiktiem ierobežojumiem. 

Avots: ERP, pamatojoties uz Regulu (ES) Nr. 806/2014. 

Iespējamās saistības, kas attiecas uz tiesvedībām tiesā, kuras sāktas pēc 
noregulējuma lēmumiem un lēmumiem neveikt noregulējumu 

13 Pirmais ES līmeņa noregulējums attiecībā uz BPE banku tika īstenots 2017. gada 
7. jūnijā. VNV pieņēma BPE noregulējuma shēmu, un Komisija to apstiprināja. Kopš tā 
laika VNV attiecībā uz vairākām bankām ir lēmusi, vai tās tiks noregulētas, vai arī tām 
tiks piemērota valsts maksātnespējas procedūra (sk. 2. tabulu). I pielikumā sniegts īss 

                                                        
9 Sk. VNM regulas 71. pantu. 

10 Sk. VNM regulas 76. pantu. 

FINANSĒJUMS

IZDEVUMI

DARBĪBAS
VIENOTAIS

NOREGULĒJUMA 
FONDS

Administratīvās iemaksas

VNV darbinieki, biroji, 
darbības

Noregulējuma
finansēšana*

Ex ante
iemaksas

I daļa II daļa

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=LV
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kopsavilkums par Eiropas Savienības Tiesas (EST) darba kārtību, kā arī pieejamie 
tiesiskās aizsardzības līdzekļi pret ES iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru lēmumiem. 
II pielikumā ir ilustrēta lēmumu pieņemšana, kas noved pie bankas noregulējuma vai 
valsts maksātnespējas procedūras. 

2. tabula. VNV pieņemtie lēmumi 

Datums Banka Lēmums Pamatojums 

2017. gada 
7. jūnijs 

Banco Popular 
Español S.A. Noregulējums Likviditātes trūkums un 

sabiedrības interesēs 

2017. gada 
23. jūnijs 

Banca 
Popolare di 
Vicenza S.p.A. 

Valsts 
maksātnespējas 
procedūras 

Kapitāla trūkums,  
bet nav sabiedrības 
interesēs 

Veneto Banca 
S.p.A. 

Valsts 
maksātnespējas 
procedūras 

Kapitāla trūkums,  
bet nav sabiedrības 
interesēs 

2018. gada 
24. februāris ABLV Bank, AS 

Valsts 
maksātnespējas 
procedūras 

Cīņa pret nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu 
legalizēšanu, bet nav 
sabiedrības interesēs 

2019. gada 
15. augusts 

AS “PNB 
Banka” 

Valsts 
maksātnespējas 
procedūras 

Kapitāla trūkums,  
bet nav sabiedrības 
interesēs 

2022. gada 
1. marts 

Sberbank 
Europe AG 

Valsts 
maksātnespējas 
procedūras 

Likviditātes trūkums,  
bet nav sabiedrības 
interesēs 

Sberbank d.d. Noregulējums Likviditātes trūkums un 
sabiedrības interesēs 

Sberbank 
banka d.d 

Noregulējums Likviditātes trūkums un 
sabiedrības interesēs 

Avots: ERP, pamatojoties uz VNV un ECB datiem. 

Prasības pret Banco Popular Español noregulējuma lēmumu 

14 2017. gada jūnijā ECB novērtēja BPE kā banku, kas “kļūst vai, iespējams, kļūs 
maksātnespējīga”. VNV secināja, ka nebija pamatoti sagaidāms, ka BPE maksātnespēju 
varētu novērst alternatīvi privātā sektora pasākumi, un ka noregulējums bija 
sabiedrības interesēs. Tāpēc tika veikta kapitāla instrumentu norakstīšana un 
konvertācija un bankas pārdošana par 1 EUR. 
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15 Ņemot vērā ar BPE noregulējumu saistīto lietu skaitu un sarežģītību un līdzīgus 
pamatus, Vispārējā tiesa bija izraudzījusies sešas izmēģinājuma lietas, kas jāizskata 
prioritārā kārtā11, bet visas pārējās lietas tika apturētas līdz brīdim, kad tiks atrisinātas 
izmēģinājuma lietas. 2019. gada 24. oktobrī Vispārējā tiesa pirmo no izmēģinājuma 
lietām noraidīja kā nepieņemamu12. Prasītāji iesniedza apelācijas sūdzību Tiesā, kas 
atstāja spēkā Vispārējās tiesas nolēmumu 2021. gada 4. marta spriedumā13. 

16 2022. gada 1. jūnijā Vispārējā tiesa lēma par piecām atlikušajām izmēģinājuma 
lietām, kas saistītas ar BPE noregulējuma shēmu. Visās piecās lietās prasītāji bija lūguši 
atcelt noregulējuma lēmumu, bet vienā14 no tām prasītājs pieprasīja arī zaudējumu 
atlīdzību. Vispārējā tiesa noraidīja prasības (sk. 2. izcēlumu). 

2. izcēlums 

Vispārējā tiesa noraidīja visas Banco Popular izmēģinājuma lietas 

2022. gada 1. jūnijā Vispārējā tiesa bija noraidījusi visus prasītāju izvirzītos 
pamatus, un VNV prevalēja visās lietās. 

Vispārējā tiesa apstiprināja VNV lēmuma par Banco Popular Español noregulējumu 
un Komisijas lēmuma, ar kuru apstiprināta šā noregulējuma shēma, likumību. 
Prasība par zaudējumu atlīdzību tika noraidīta, un prasītājiem tika piespriests segt 
VNV un Komisijas juridisko pakalpojumu izmaksas. 

Vispārējā tiesa konstatēja, ka VNV lēmums par noregulējuma shēmu nav 
sagatavojošs akts, bet gan akts, kas rada juridiski saistošas sekas un ko var 
apstrīdēt ES tiesās. 

Vispārējā tiesa precizēja, ka prasību var celt pret VNV pieņemtu noregulējuma 
shēmu, neiesniedzot prasību arī pret Komisijas lēmumu, ar kuru šī shēma ir 
apstiprināta. 

Vispārējā tiesa uzskatīja, ka tās izskatīšana ir ierobežota, ņemot vērā, ka 
noregulējuma shēma ir balstīta uz ļoti sarežģītiem ekonomiskiem un tehniskiem 
novērtējumiem. 

                                                        
11 VNV 2020. gada pārskats, 5.4.1. iedaļa. 

12 Lieta T-557/17. 

13 Lieta C-947/19 P. 

14 Lieta T-523/17. 

https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/Annual%20Report%202020_Final_web.pdf
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-557/17&language=lv
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-947%252F19P&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=lv&num=T-523/17
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Attiecībā uz apgalvojumu, ka neatkarīgā vērtētāja veiktais vērtējums15 nebija 
“taisnīgs, piesardzīgs un reālistisks”, Vispārējā tiesa uzskatīja, ka, ņemot vērā laika 
ierobežojumus un pieejamo informāciju, jebkādam provizoriskam vērtējumam ir 
raksturīgas dažas neskaidrības un tuvinājumi. Ņemot vērā situācijas steidzamību, 
Komisija pamatoti uzskatīja, ka VNV varēja paļauties uz šo vērtējumu, lai pieņemtu 
noregulējuma shēmu. 

Attiecībā uz zaudējumu atlīdzināšanas prasībām, kas celtas pret VNV un Komisiju, 
Vispārējā tiesa uzskatīja, ka prasītāji nav pierādījušas, ka VNV vai Komisija būtu 
rīkojusies nelikumīgi. Prasītāji nebija pierādījuši, ka VNV vai Komisija būtu 
izpaudušas konfidenciālu informāciju, un līdz ar to tās nebija pārkāpušas savu 
dienesta noslēpuma pienākumu. 

17 Par Vispārējās tiesas nolēmumiem divu mēnešu un desmit dienu laikā pēc 
lēmuma paziņošanas var iesniegt apelācijas Tiesā tikai par tiesību jautājumiem. Par 
Vispārējās tiesas nolēmumiem četrās no izmēģinājuma lietām ir iesniegtas piecas 
apelācijas sūdzības16. 

18 Savos 2021. gada galīgajos pārskatos VNV neuzrādīja iespējamās saistības 
attiecībā uz vēl neizskatītajām BPE noregulējuma lietām. Lai gan ir grūti paredzēt šo 
tiesvedību tiesā iznākumu piemērojamo atbilstošo tiesību normu sarežģītības, izvirzīto 
jautājumu novitātes un attiecīgās judikatūras trūkuma dēļ, mēs neatradām nekādus 
pierādījumus, kas būtu pretrunā VNV pieņemtajam lēmumam savos 2021. gada 
pārskatos neuzrādīt nekādas iespējamās saistības. 

Prasības, kas celtas pret lēmumu neveikt Banco Popular Español ex post galīgo 
vērtēšanu 

19 Pret VNV tika celtas trīs prasības atcelt lēmumu neveikt galīgo ex post vērtēšanu, 
bet visas tās Vispārējā tiesa noraidīja kā nepieņemamas17. 2021. gada 21. decembrī 
pasludinātajos spriedumos Tiesa, izskatot apelācijas sūdzību par diviem no šiem 
rīkojumiem18, konstatēja, ka Vispārējā tiesa ir pamatoti secinājusi, ka jebkurā gadījumā 
ex post vērtējums nekādi neietekmētu apelācijas sūdzības iesniedzēja tiesisko stāvokli 
šo lietu apstākļos. Tā arī konstatēja, ka uzņēmuma pārdošanas instruments nav viens 

                                                        
15 Regula (ES) Nr. 806/2014, 20. panta 10. punkts. 

16 Lietas C-448/22 P, C-535/22 P, C-539/22 P, C-541/22 P un C-551/22 P. 
17 Lietas T-2/19, T-599/18 un T-512/19. 
18 Lietas C-874/19 P un C-934/19 P. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=LV
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-448%252F22P&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B535%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0535%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-01%252F01&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&cid=832137
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B539%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0539%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-01%252F01&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&cid=832137
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B541%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0541%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-01%252F01&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&cid=832137
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B551%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0551%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C&num=C-551%252F22&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&cid=3159758
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219287&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219002&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260268&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223151&pageIndex=0&doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225052&pageIndex=0&doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138


 16 

 

no VNM regulas 20. panta 12. punktā paredzētajiem gadījumiem, kad kompensācija 
var tikt izmaksāta pēc galīga ex post vērtējuma. 

20 Savos 2021. gada galīgajos pārskatos VNV nav uzrādījusi nekādas iespējamās 
saistības, kas saistītas ar ex post noteiktiem vērtēšanas gadījumiem. Ņemot vērā Tiesas 
2021. gada 21. decembra spriedumus un Vispārējās tiesas 2022. gada 1. jūnija 
spriedumu (sk. 2. izcēlumu), kurā ir pārņemta Tiesas argumentācija, mēs neatradām 
nekādus pierādījumus, kas būtu pretrunā VNV lēmumam šajā sakarā neatklāt nekādas 
iespējamās saistības. 

Prasības pret valsts īstenošanas lēmumu Banco Popular Español noregulējumam 

21 VNM regulā paredzēts, ka pēc noregulējuma lēmuma un noteiktos apstākļos VNV 
varētu būt jākompensē valsts noregulējuma iestādei (VNI) zaudējumi, kurus valsts tiesa 
tai ir piespriedusi segt19. Tāpēc ir svarīgi, lai VNV būtu informēta par lietām, kas 
iesaistītajās dalībvalstīs ierosinātas pret VNI par zaudējumu atlīdzināšanu. 

22 Pēc tam, kad Komisija bija apstiprinājusi BPE noregulējuma shēmu, Spānijas valsts 
noregulējuma iestāde Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) 
2017. gada jūnijā pieņēma īstenošanas lēmumu20. Pret FROB lēmumu tika ierosinātas 
vairākas administratīvās apelācijas sūdzības, prasības par atbildību un tiesvedība. 
Īstenošanas lēmuma pamatā ir valsts tiesību akti, tāpēc tas jāizskata valsts tiesā. FROB 
katru mēnesi ir jāiesniedz ziņojums VNV par noregulējuma shēmas īstenošanu un 
visām ar to saistītajām apelācijas sūdzībām un prasībām21. 

23 Kā minēts FROB 2022. gada jūnija ziņojumā, FROB bija saņēmusi 
118 administratīvās apelācijas sūdzības pret minēto īstenošanas lēmumu un bija tās 
visas noraidījusi vai paziņojusi par nepieņemamām. FROB bija saņēmusi arī 
1073 lūgumus sākt administratīvu procedūru par valsts ārpuslīgumisko atbildību 
saskaņā ar Spānijas tiesību aktiem. No tiem FROB noraidīja 414 atbildības prasības. 
Prasītāji bija iesnieguši tiesā 260 prasības pret FROB, bet Spānijas Augstākās tiesas 
Administratīvā palāta tās visas ir apturējusi. 

24 Mēs norādām, ka valsts tiesvedība lielā mērā ir atkarīga no noregulējuma shēmas 
un Komisijas apstiprinošā lēmuma spēkā esamības. Mēs konstatējām, ka FROB regulāri 

                                                        
19 VNM regula, 87. panta 4. punkts. 
20 2017. gada 7. jūnija FROB Pārvaldības komitejas lēmums par Banco Popular Español S.A. 
21 VNM regula, 28. panta 1. punkta b) apakšpunkta iii) punkts. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=LV
https://www.frob.es/en/Resoluciones-del-FROB/Paginas/Resoluciones.aspx?k=2017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=LV
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sniedza VNV informāciju par valsts tiesvedības procesiem. Ja apelācijas sūdzības 
iesniedzējiem izdosies panākt sekmīgu iznākumu 260 tiesas procesos, kurus izskata 
valsts tiesas un kuros FROB būs prasīts atlīdzināt zaudējumus, VNV var nākties pilnībā 
vai daļēji atmaksāt attiecīgās summas22. VNV pirms 2021. gada pārskatu pabeigšanas 
nepieprasīja FROB apliecinājuma vēstuli, kurā novērtēta resursu aizplūdes iespējamība. 
Pēc mūsu pieprasījuma VNV prasīja un saņēma apliecinājuma vēstuli. VNV atklāja ar šo 
tiesvedību saistīto iespējamo saistību specifiku, bet uzskata, ka nevar skaitliski izteikt 
finansiālās sekas. Mēs neatradām nekādus pierādījumus, kas būtu pretrunā 
VNV lēmumam šajā sakarā neatklāt nekādas iespējamās saistības. 

Prasības pret lēmumiem neveikt noregulējumu 

25 2018. gada maijā Vispārējā tiesā tika iesniegtas divas lietas par VNV lēmumu 
neveikt noregulējuma darbības attiecībā uz ABLV Bank AS un tās meitasuzņēmumu 
ABLV Bank Luxembourg. 2021. gada pārskatu vajadzībām VNV saglabā savu nostāju, ka 
saistībā ar šīm lietām nepastāv saimniecisko resursu aizplūdes risks23; tāpēc tā 
neuzrādīja nekādas iespējamās saistības24. Patiešām, līdz 2022. gada 6. jūlijam 
Vispārējā tiesa bija noraidījusi abas lietas, tomēr saskaņā ar iepriekšējo judikatūru 
secināja25, ka lēmums nepieņemt noregulējuma instrumentus attiecībā uz kredītiestādi 
ir apstrīdams akts. Vispārējā tiesa uzskatīja, ka, ņemot vērā VNV rīcības brīvību, tā nav 
pieļāvusi acīmredzamu kļūdu novērtējumā, konstatējot, ka prasītājbanka kļūst vai, 
iespējams, kļūs maksātnespējīga. Turklāt Vispārējā tiesa secināja, ka VNV varēja 
paļauties uz ECB novērtējumu “kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga”, lai 
pārliecinātos, ka nebija pamatotu izredžu, ka citi alternatīvi pasākumi saprātīgā 
termiņā varētu novērst tās maksātnespēju. ABLV Bank AS tika piespriests atlīdzināt 
VNV juridisko pakalpojumu izmaksas. 

26 Turklāt 2019. gada augustā VNV secināja, ka AS PNB Banka noregulējums nav 
nepieciešams sabiedrības interesēs, ņemot vērā ECB novērtējumu, ka banka “kļūst vai, 
iespējams, kļūs maksātnespējīga”. Lēmumu nepieņemt noregulējuma shēmu banka un 
daži tās akcionāri apstrīdēja Vispārējā tiesā. 2022. gada maijā Vispārējā tiesa nolēma 
apturēt tiesvedību līdz galīgo lēmumu pieņemšanai saistītās lietās26. VNV turpina 

                                                        
22 VNM regula, 87. panta 4. punkts. 
23 Vienotās noregulējuma valdes 2021. finanšu gada galīgie pārskati, 41. lpp. 
24 Vienotās noregulējuma valdes 2021. finanšu gada galīgie pārskati, 41. lpp. 
25 Vispārējās tiesas 2020. gada 14. maija rīkojums lietā T-282/18, VNV/Ernests Bernis un citi, 

un 2022. gada 6. jūlija spriedums lietā T-280/18, VNV/ABLV Bank AS. 

26 T-275/19 PNB Banka/ECB, T-301/19 PBN Banka/ECB un T-330/19 PNB Banka/ECB. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190815%7Eb8e2038aa9.en.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=LV
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=%3BALL&language=lv&num=T-282/18&jur=T
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-280%252F18&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-275%252F19&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2400928
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-301%252F19&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=2400928
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-330%252F19&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
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novērtēt saimniecisko resursu aizplūdes iespējamību kā maznozīmīgu un tāpēc 
2021. gada pārskatos neuzrādīja nekādas iespējamās saistības27. Mēs neatradām 
nekādus pierādījumus, kas būtu pretrunā VNV novērtējumam. 

27  Pēc Krievijas sāktā agresijas kara pret Ukrainu Eiropas Savienība un ASV noteica 
sankcijas dažām Krievijas bankām. Tika uzskatīts, ka Sberbank d.d. Horvātijā un 
Sberbank banka d.d. Slovēnijā to likviditātes stāvokļa pasliktināšanās dēļ “kļūst vai, 
iespējams, kļūs maksātnespējīgas”28. Līdz ar to VNV nolēma pieņemt noregulējuma 
shēmas attiecībā uz Sberbank d.d. un Sberbank banka d.d. Saskaņā ar attiecīgo 
noregulējuma shēmu VNV nolēma pārvest visas Sberbank d.d. un Sberbank banka d.d. 
emitētās akcijas attiecīgi uz Hrvatska Poštanska Banka d.d. un Nova ljubljanska banka 
d.d.; VNV arī nolēma nepieņemt noregulējuma shēmu attiecībā uz Sberbank Europe 
AG. Līdz VNV 2021. gada galīgo pārskatu parakstīšanai tiesvedība pret šo noregulējumu 
nebija sākta. Tādējādi VNV neuzrādīja nekādas iespējamās saistības vai uzkrājumus29. 
Tomēr pēc pārskatu sagatavošanas Sberbank Europe un Sberbank of Russia ierosināja 
vairākas lietas pret VNV, Komisiju un Padomi30. Līdz ar to šīs lietas tiks ņemtas vērā 
tikai 2022. gada pārskatos. 

Iespējamās saistības, kas attiecas uz principu “neviens kreditors nav 
sliktākā situācijā” 

28 Lai aizsargātu pamattiesības uz īpašumu, VNV regulā noteikts, ka neviens 
kreditors noregulējuma gadījumā nedrīkst ciest lielākus zaudējumus, nekā tos, kas būtu 
radušies parastā maksātnespējas procedūrā. Pamatojoties uz principu “neviens 
kreditors nav sliktākā situācijā”, tiem kreditoriem, kuri parastas maksātnespējas 
procedūras gadījumā būtu bijuši labākā stāvoklī, ir jāsaņem kompensācija no VNF. Lai 
novērtētu kreditoriem un akcionāriem piemēroto režīmu, ir jāaprēķina atšķirīgās 
attieksmes vērtība. 2021. gadā nebija jaunu notikumu saistībā ar sešām izskatīšanā 
esošām lietām attiecībā uz principu “neviens kreditors nav sliktākā situācijā”. Sk. mūsu 
ziņojumu par 2020. gadu. 

                                                        
27 Vienotās noregulējuma valdes 2021. finanšu gada galīgie pārskati, 41. lpp. 
28 ECB novērtējums par statusu “kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga”, 2022. gada 

28. februārī. 
29 Vienotās noregulējuma valdes galīgie gada pārskati – 2021. finanšu gads, 47. lpp. 
30 Lietas T-450/22, T-523/22, T-524/22, T-525/22, T-526/22, T-527/22, T-571/22 un T-572/22. 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=60060
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ssm.pr220228%7E3121b6aec1.en.html
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-450%252F22&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=289957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022TN0523&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022TN0524&from=LV
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Iespējamās saistības, kas attiecas uz banku iemaksām vienotajā 
noregulējuma fondā 

29 Banku savienības bankām ir juridisks pienākums veikt iemaksas VNF 
(sk. 3. izcēlumu un III pielikumu), pamatojoties uz to individuālo riska profilu, kas 
aprēķināts ar Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/63 noteikto metodi, un 
mērķapjomu, ko aprēķinājusi VNV. 

3. izcēlums 

Vienotais noregulējuma fonds (VNF) 

VNF mērķapjoms līdz 2023. gada beigām ir noteikts vismaz 1 % apmērā no banku 
savienībā segto noguldījumu kopējās vērtības. Ņemot vērā segto noguldījumu 
pašreizējo ikgadējo pieaugumu, šī summa būtu aptuveni 80 miljardi EUR. Ikgadējās 
iemaksas, kas 2022. gadā paziņotas 2896 bankām, bija 13,67 miljardi EUR. 
Ieskaitot 2022. gada cikla ex ante iemaksas, fondam pieejamie finanšu līdzekļi būs 
aptuveni 66 miljardi EUR. 

 
Piezīme. Starpība katru gadu tiek koriģēta līdz 2023. gadam. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

58
65

72,5
75

52,0

42,0

33,0
24,9

17,4
10,8

6,4 6,6 7,5 7,8 9,2 10,4

(summas miljardos EUR)

80

66,0

13,7

Mērķapjoma līmenis VNF

Faktiskais apjoms VNFPaziņotās 
iemaksas

gads

58
65

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=EN&_sm_au_=iVVcsTbVfK2QQqj5VkFHNKt0jRsMJ
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Eiropas Stabilitātes mehānisma dalībvalstis 2021. gada 27. janvārī un 8. februārī 
parakstīja Nolīgumu, ar ko groza Eiropas Stabilitātes mehānisma līgumu. Grozījumi 
ietver VNF atbalsta mehānismu, kas saskaņā ar Valdes lēmuma projektu 
nodrošinātu kredītlīniju līdz nominālajai maksimālajai robežai 68 miljardu EUR 
apmērā31. Reformētais līgums stāsies spēkā, kad to ratificēs visu 19 Eiropas 
Stabilitātes mehānisma dalībvalstu parlamenti32. 

Avots: VNV, Eiropas Stabilitātes mehānisms. 

Iespējamās saistības, kas varētu rasties pēc ex ante iemaksu lietu izskatīšanas 
ES līmenī 

30 Laikā, kad tika parakstīti VNV galīgie pārskati par 2021. gadu, 63 tiesvedības pret 
VNV saistībā ar ex ante iemaksām (2020. gadā – 44 tiesvedības) bija izskatīšanas 
procesā Vispārējā tiesā (62) un Tiesā (1). Nebija iesniegts neviens prasības pieteikums 
pret VNV 2022. gada ex ante iemaksu lēmumiem. Pēc pārskatu parakstīšanas tika 
iesniegti 24 prasības pieteikumi pret 2022. gada ex ante iemaksām33 (sk. 3. attēlu). Līdz 
ar to šīs lietas tiks ņemtas vērā tikai 2022. gada pārskatos. 

3. attēls. ES tiesās izskatīšanā esošo ex ante iemaksu lietu sadalījums 
(stāvoklis 2022. gada septembrī) 

 
Avots: VNV. 

31 VNV 2021. gada galīgajos pārskatos uzrādīja iespējamās saistības, kas attiecas uz 
ex ante iemaksām 5,5 miljonu EUR apmērā (2020. gadā – 5561 miljons EUR) attiecībā 

                                                        
31 Eiropas Stabilitātes mehānisms. 

32 Nolīgums, ar ko groza Līgumu par Eiropas Stabilitātes mehānisma dibināšanu. 

33 Lieta T-347/21, ko iesniedza 2021. gada 21. jūnijā, bija pirmā prasība, kas iesniegta pret 
VNV 2021. gada ex ante iemaksu lēmumu. 

Lēmums par ex ante iemaksām

2016

1

ES tiesās izskatāmo 
lietu kopskaits

no tām pārsūdzības lietas

2017 2018 2019 2020 2021 2022

4
1

6
11

19 22 24

https://www.esm.europa.eu/legal-documents/esm-treaty-amending-agreement
https://www.esm.europa.eu/about-esm/esm-treaty-reform-explainer?_sm_au_=iVVDSDkfWT1DMWkNVkFHNKt0jRsMJ
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2019035&DocLanguage=en
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-347%252F21&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
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uz astoņām (2020. gadā – 41) izskatīšanā esošām lietām Vispārējā tiesā34 (sk. 4. attēlu), 
jo VNV saimniecisko resursu aizplūšanas risku šajās lietās novērtēja kā iespējamu. Tā 
arī uzrādīja 2,55 miljonus EUR saistībā ar 51 lietu, kas atbilst prasības pieteikuma 
iesniedzēja juridisko pakalpojumu izmaksām, kuras VNV būtu jāsedz, ja tā nolemtu EST. 

4. attēls. Iespējamo saistību summas vēsturiskā attīstība VNV pārskatos 
saistībā ar ex ante iemaksām vienotajā noregulējuma fondā 

 
Avots: VNV pārskati, 2021. gads – 5 509 446,47 EUR iespējamās saistības attiecībā uz tiesas lietām par 
ex ante iemaksām ES līmenī un 2 550 000,00 EUR juridisko pakalpojumu izmaksas izskatīšanā esošām 
lietām. 

32 Būtiskās izmaiņas ziņotajā iespējamo saistību summā galvenokārt var attiecināt uz 
diviem faktoriem. Pirmais faktors ir tas, ka Tiesa atcēla VNV 2017. gada ex ante 
iemaksu lēmumu un no tā izrietošo skaidrojumu par atbilstošo tiesību normu, kas 
attiecas uz ex ante iemaksām, spēkā esamību (sk. 42. pantu un 5. izcēlumu). Tas 
ievērojami samazināja finansiālo risku, ka tiks veikta līdzekļu izmaksa no VNF. Tā vietā 
VNV uzrādīja iespējamās saistības attiecībā uz juridisko pakalpojumu izmaksām, kas 
saistītas ar procesuālajām nepilnībām. Otrais faktors ir VNV jaunā metode, kuras 
pamatā ir mūsu iepriekšējais ieteikums35 par to, kā aplēst iespējamās saistības 

                                                        
34 Vienotās noregulējuma valdes galīgie gada pārskati – 2021. finanšu gads, 39. un 40. lpp. 
35 2020. gada ziņojums par iespējamām saistībām, 1. ieteikums, 43. lpp. 

20162015 2017 2018 2019 2021

Tiesvedība 
valsts tiesās

ES tiesas

KOPĀ

(miljoni EUR)

2020

800,8437,1 1208,7
40,1

1861

50,5
185,8

181,141,1

5561,1
81,1

81,1
841,9437,1 1389,8

90,6
2046,8 5561,1

https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_LV.pdf


 22 

 

(sk. 35. punktu) gadījumos, kad saimniecisko resursu aizplūdes varbūtība no VNF tiek 
uzskatīta par iespējamu un to var ticami skaitliski izteikt. 

33 VNV savos 2020. gada pārskatos bija norādījusi ex ante iemaksu kopējo vērtību kā 
iespējamās saistības strīdīgās lietās, jo pēc Vispārējās tiesas 2020. gada sprieduma36 
nebija skaidrības par Tiesas pieeju atbilstošo tiesību normu spēkā esamībai. Savos 
2021. gada pārskatos VNV, izmantojot jaunu metodi, atklāja aplēsto starpību starp 
saņemtajām summām un 2021. gada ex ante iemaksu summas iespējamo pārrēķinu 
tajās tiesvedības lietās, kurās saimniecisko resursu aizplūdes risks tika novērtēts kā 
iespējams. 

34 Attiecībā uz 2016., 2017., 2018., 2019. vai 2020. gada ex ante iemaksu cikliem 
VNV neuzrādīja iespējamās saistības, izņemot juridiskās izmaksas, jo tā saimniecisko 
resursu aizplūdes risku no VNF novērtēja kā maznozīmīgu. Šīs lietas tika atsāktas pēc 
Tiesas nolēmumiem trīs lietās, kas saistītas ar 2017. gada iemaksu ciklu37. 

Metode, ko VNV izmanto, lai aprēķinātu starpību starp sākotnējo ex ante iemaksu 
lēmumu un iespējamo pārskatīto lēmumu par 2021. gada ex ante iemaksu gadījumiem 

35 Ieviešot ERP ieteikumu38, VNV izstrādāja jaunu metodi, ar ko aprēķināt aplēsto 
iemaksu starpību starp sākotnējo ex ante iemaksu lēmumu un iespējamu pārskatītu 
lēmumu, kura pamatā ir pārrēķins, ko ietekmējuši apstrīdētie riska rādītāji un riska 
korekcijas process (sk. 5. attēlu un 6. attēlu). Tomēr jaunā metode tika izmantota tikai 
tajās 2021. gada ex ante iemaksu lietās, kurās risks ir novērtēts kā iespējams, atkarībā 
no attiecīgajos prasības pieteikumos izvirzīto pamatu veida. Attiecībā uz atlikušajām 
lietām, kas saistītas ar 2016.–2021. gada ex ante iemaksu lēmumiem, VNV risku 
novērtēja kā maznozīmīgu. Tāpēc tā nepiemēroja jauno metodi un neaprēķināja 
iespējamās saistības. 

                                                        
36 2021. gada 15. jūlija spriedums lietās C-584/20 P un C-621/20 P, 

Komisija/Landesbank Baden-Württemberg un VNV/Landesbank Baden-Württemberg. 
37 Lietas C-584/20 P un C-621/20 P, C-663/20 P un C-664/20 P. 

38 2020. gada ziņojums par iespējamām saistībām, 1. ieteikums, 43. lpp. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=10197300
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=10197300
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_LV.pdf
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5. attēls. Ex ante iemaksu aprēķināšana: iestāžu riska profila noteikšana 

 
Avots: Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/63, Lēmuma SRB/ES/2021/22 136. apsvēruma tabula un 
tiesvedības, kas saistītas ar 2021. gada ex ante iemaksu ciklu. 

Pašu kapitāls un attiecināmās 
saistības, kas pārsniedz MREL

Sviras rādītājs

CET 1 rādītājs

Kopējie riska darījumi aktīvu 
kopsummas izteiksmē 

Riska darījumi

50 %

Finansējuma avotu 
dažādība un 
stabilitāte

20 % 

Iestādes nozīme 
finanšu sistēmas 
stabilitātē

10 %

Papildu riska rādītāji, 
ko nosaka 
noregulējuma iestāde

20 %

0 % 5 % 10 % 15 % 25 %20 %

RISKA RĀDĪTĀJIRISKA PĪLĀRI SVĒTAIS RISKA RĀDĪTĀJS

Riska korekcijas elementi, kurus bankas apstrīd saistībā ar 2021. gada ex ante iemaksu ciklu

Riska svērums saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/63 7. pantu (riska pīlārs (%) x riska rādītājs (%))

Faktiskais riska svērums, ko VNV piemēroja 2021. gada ex ante iemaksām (riska pīlārs (%) x pārrēķinātais riska 
rādītājs (%), 20. panta 1. punkts) 

Neto stabila finansējuma rādītājs

Likviditātes seguma rādītājs

Starpbanku aizdevumu un 
noguldījumu īpatsvars Eiropas 
Savienībā

Tirdzniecības darbības un 
ārpusbilances posteņu riska 
darījumi, atvasinātie instrumenti, 
sarežģītība, noregulējamība

Dalība IAS

Iepriekš piešķirtā ārkārtas publiskā 
finanšu atbalsta apmērs 

25 % 

25 % 

25 % 

25 % 

50 % 

50 % 

100 % 

45 %

45 %

10 %
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6. attēls. Riska korekcijas faktoru aprēķināšanas posmi 

 
Avots: Deleģētā regula (ES) 2015/63 un tiesvedības, kas saistītas ar 2021. gada ex ante iemaksu ciklu. 

36 Daži no prasītājiem apgalvo, ka, tā kā viņi pieder pie institucionālās aizsardzības 
shēmām (IAS), viņiem būtu jāpiešķir vienlīdzīga aizsardzība neatkarīgi no to lieluma, 
uzņēmējdarbības vai riska profila. Turklāt viņi apgalvo, ka tiesiskais regulējums ir 
prettiesisks, jo tas ļauj VNV, pārkāpjot Savienības tiesību vispārējos principus, noteikt 
dažādus IAS rādītājus un nesamērīgi piemērot IAS koeficientam riska korekcijas 
reizinātājus. Ņemot vērā šo izvirzīto jautājumu novitāti un sarežģītību, VNV ir kā 
iespējamu novērtējusi tiesvedības negatīva iznākuma risku, kas varētu izraisīt 
saimniecisko resursu aizplūšanu, un ir aprēķinājusi iespējamās saistības attiecīgajos 
gadījumos. 

37 Ir arī gadījumi, kad prasības pieteikuma iesniedzēji norāda, ka VNV ir pārkāpusi 
Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/63 attiecībā uz atvasināto instrumentu vispārējās 
riska pozīcijas ņemšanu vērā saistībā ar riska rādītāju “tirdzniecības darbības, 
ārpusbilances riska darījumi, atvasinātie instrumenti, sarežģītība un noregulējamība” 
un riska korekcijas reizinātāja piemērošanu. VNV novērtēja saimniecisko resursu 
aizplūdes risku kā iespējamu un aprēķināja iespējamās saistības. 

Neapstrādātu rādītāju aprēķināšana, pamatojoties uz 
informāciju, ko bankas iesniegušas, izmantojot datu 
ziņošanas veidlapas

Banku riska novērtējums, pamatojoties uz neapstrādātiem 
rādītājiem, un banku grupēšana (“diskretizācija”) 

Neapstrādātu rādītāju skalas atjaunošana tā, lai to vērtība 
būtu no 1 līdz 1000

Neapstrādāto rādītāju (+/-) zīmju iekļaušana un skalas 
atjaunināšana atbilstoši pārveidotajiem riska rādītājiem 
(PRI)

Visu riska rādītāju PRI apkopošana vienā saliktā rādītājā, 
pamatojoties uz riska rādītāju un riska pīlāru svērumiem, 
kas noteikti deleģētās regulas 7. pantā

Ar risku koriģēta multiplikatora noteikšana līdz līmenim no 
0,8 līdz 1,5, atjauninot saliktā rādītāja skalu

VNV apgalvo – un Eiropas 
Savienības Tiesa atzina –, 
ka 2., 4. un 6. posmā tā 
paļaujas uz citu banku 
konfidenciāliem datiem un 
pārkāptu 
komercnoslēpumus, ja 
darītu šos datus pieejamus

Riska korekcijas posmi, kas 
2021. gadā tiek apstrīdēti 
ex ante lietās1

2
3
4

5
6

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=EN&_sm_au_=iVVcsTbVfK2QQqj5VkFHNKt0jRsMJ
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38 Citās lietās tiek apstrīdēts tas, kā VNV interpretē Deleģēto regulu (ES) 2015/63; 
pamatojums ir tas, ka VNV savā aprēķinā nav ņēmusi vērā konkrētus riska rādītājus, 
proti, “iestādes turēto pašu kapitālu un atbilstīgās saistības, kas pārsniedz minimuma 
prasības pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām,” “neto stabila finansējuma 
rādītāju” un apakšrādītājus “sarežģītība” un “noregulējamība” (sk. 5. attēlu, 4. attēlu 
un glosāriju). Patiešām, VNV savos aprēķinos neņēma vērā šos riska rādītājus, 
atsaucoties uz to, ka trūkst salīdzināmu datu par visām bankām un ir tām jāpiemēro 
vienlīdzīga attieksme. Piemēram, VNV nevarēja aprēķināt visām bankām pieejamo 
“minimuma prasības pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām” pārsniegumu, jo VNV 
un valsts noregulējuma iestādes vēl nav noteikušas visām to kompetencē esošajām 
bankām saistošus mērķrādītājus attiecībā uz “minimuma prasībām pašu kapitālam un 
atbilstīgajām saistībām”. Šo jautājumu mēs esam aplūkojuši iepriekšējos ziņojumos39. 
Lai gan dažās no šīm lietām VNV bija novērtējusi saimniecisko resursu aizplūdes kopējo 
risku kā iespējamu, tā neatklāja nekādas iespējamās saistības attiecībā uz konkrētiem 
pamatiem pēc būtības, jo nebija pieejami attiecīgie dati (sk. 4. izcēlumu). Turklāt tā 
pārskatos neiekļāva iemeslu informācijas neizpaušanai par jebkādām saistītām 
iespējamām saistībām. 

4. izcēlums 

Riska rādītāji, kurus apstrīdējušas bankas un attiecībā uz kuriem VNV 
nav aprēķinājusi finanšu risku 

Standarta ziņošana par neto stabila finansējuma rādītāju kļuva piemērojama kā 
būtiska prudenciālā prasība 2021. gada jūnijā40. Ar Regulu (ES) 2019/876 tika 
ieviesta 100 % neto stabila finansējuma rādītāja uzraudzības prasība, kas 
piemērojama, sākot no 2021. gada 28. jūnija41. Pirms minētā datuma nebija 
pieejams saistošs saskaņots neto stabila finansējuma rādītāja standarts. Tāpēc 
VNV nolēma to neizmantot 2021. gada ex ante ciklā. VNV piemēros neto stabila 
finansējuma rādītāju, sākot ar 2023. gada ex ante iemaksu ciklu. 

                                                        
39 Īpašais ziņojums 23/2017, 2.a) ieteikums, un Īpašais ziņojums 01/2021, 73. punkts. 
40 EBA/ITS/2020/05 Final Draft implementing technical standards on supervisory reporting 

requirements for institutions under Regulation (EU) No 575/2013. 
41 Regula (ES) 2019/876, 45.–48. apsvērums, 2. panta 4. punkts un 3. panta 2. punkts. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0876&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_23/SR_SRB-BU_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=57531
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2020/ITS/ITS%20on%20supervisory%20reporting%20changes%20related%20to%20CRR2%20and%20Backstop%20Regulation/886494/Final%20draft%20ITS%20on%20supervisory%20reporting%20requirements%20for%20institutions%20under%20Regulation%20EU%20No%205752013.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2020/ITS/ITS%20on%20supervisory%20reporting%20changes%20related%20to%20CRR2%20and%20Backstop%20Regulation/886494/Final%20draft%20ITS%20on%20supervisory%20reporting%20requirements%20for%20institutions%20under%20Regulation%20EU%20No%205752013.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0876&from=EN
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Attiecībā uz visām lietām, kurās bija ietverti pamati saistībā ar riska rādītāju 
“saistības, kas pārsniedz minimuma prasības pašu kapitālam un atbilstīgajām 
saistībām”, VNV nespēja aprēķināt iemaksu starpību starp sākotnējiem ex ante 
iemaksu lēmumiem un iespējamu pārskatītu lēmumu. Tādējādi VNV nebija 
skaitliski izteikusi iespējamās saistības šajās lietās saistībā ar attiecīgajiem 
pamatiem. 

VNV norādīja, ka, piemērojot riska rādītāju “iestādes turētais pašu kapitāls un 
atbilstīgās saistības, kas pārsniedz minimuma prasības pašu kapitālam un 
atbilstīgajām saistībām” tikai tām iestādēm, kurām jau ir noteikti mērķrādītāji 
attiecībā uz minimuma prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, tiktu 
pārkāpts vienlīdzīgas attieksmes princips. 

Arī attiecībā uz “sarežģītības” un “noregulējamības” apakšrādītājiem dati nav 
pieejami saskaņotā veidā par visām iestādēm iesaistītajās dalībvalstīs attiecībā uz 
2019. pārskata gadu (2021. gada ex ante iemaksu cikls). Tāpēc VNV novērtēja, ka 
tā nevar piemērot šos apakšrādītājus 2021. gada ex ante ciklam. 

39 Ņemot vērā augsto neskaidrības līmeni un sarežģīto tiesisko regulējumu, mēs 
secinām, ka jaunās metodes piemērošana, lai aplēstu iespējamās saistības ex ante 
iemaksu lietās, uzlaboja uzrādītās summas precizitāti. 

Virzība lietās, kas attiecas uz VNV 2016. gada ex ante iemaksu lēmumiem 

40 2019. gada septembrī NRW Bank iesniedza apelācijas sūdzību42 pret Vispārējās 
tiesas 2019. gada jūnija spriedumu lietā T-466/16, jo Vispārējā tiesa noraidīja prasību 
kā nepieņemamu. 2021. gada oktobrī Tiesa atcēla Vispārējās tiesas spriedumu un 
nodeva lietu atpakaļ Vispārējai tiesai izspriešanai pēc būtības. VNV novērtēja šīs lietas 
risku kā maznozīmīgu un neuzrādīja nekādas iespējamās saistības. Mēs neguvām 
pierādījumus, kas būtu pretrunā VNV novērtējumam. 

Virzība lietās, kas attiecas uz VNV pārskatītajiem 2016. gada ex ante iemaksu 
lēmumiem 

41 2019. gada 28. novembrī Vispārējā tiesa, pamatojoties uz procesuāliem 
apsvērumiem, atcēla VNV 2016. gada lēmumus par ex ante iemaksām attiecībā uz trim 
bankām43. Tā kā aprēķins palika spēkā, VNV, ievērojot pārskatīto procesuālo pieeju, 
pieņēma jaunu lēmumu par apstrīdētajām 2016. gada ex ante iemaksām. Minētās trīs 

                                                        
42 Lieta C-662/19 P. 
43 Lieta T-365/16, apvienotās lietas T-377/16, T-645/16 un T-809/16, kā arī lieta T-323/16. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-466%252F16&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-662%252F19P&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-365%252F16&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-377%252F16&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-645%252F16&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-809%252F16&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-323%252F16&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
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bankas 2020. gada maijā, jūnijā un augustā ierosināja tiesvedību Vispārējā tiesā, prasot 
atcelt VNV jauno lēmumu par 2016. gada ex ante iemaksām. Vispārējā tiesa ir atsākusi 
tiesvedību trijās lietās44 pēc tam, kad Vispārējā tiesa pieņēma nolēmumus trijās 
nepabeigtās 2017. gada ex ante iemaksu lietās45. Risku šajās lietās VNV novērtēja kā 
maznozīmīgu un neuzrādīja nekādas iespējamās saistības. Mēs neguvām pierādījumus, 
kas būtu pretrunā VNV novērtējumam. 

Virzība lietās, kas attiecas uz 2017. gada ex ante iemaksu lēmumiem 

42 2021. gada 15. jūlijā Tiesas virspalāta atcēla Vispārējās tiesas spriedumu vienā 
lietā46. Nepietiekama pamatojuma dēļ Tiesa atcēla VNV ex ante iemaksu lēmumu un 
apstiprināja apstrīdēto Komisijas Deleģētās regulas 2015/63 noteikumu47 spēkā 
esamību. Pēc šā sprieduma VNV 2021. gada 15. decembrī izdeva jaunu lēmumu par 
ex ante iemaksām. Banka 2022. gada 15. martā lūdza atcelt šo jauno lēmumu48. VNV 
arī iesniedza apelācijas sūdzības par abiem pārējiem Vispārējās tiesas 2020. gada 
23. septembra spriedumiem, un Tiesa pieņēma nolēmumu 2022. gada 3. martā49 
(sk. 5. izcēlumu). 

                                                        
44 Lietas T-336/20, T-339/20 un T-499/20. 

45 Lietas C-584/20 P un C-621/20 P, C-663/20 P un C-664/20 P. 
46 2020. gada 23. septembra spriedums lietā T-411/17, Landesbank Baden-Württemberg/VNV. 
47 LietasC-584/20 P un C-621/20 P, Komisija/Landesbank Baden-Württemberg un 

VNV/Landesbank Baden-Württemberg. 
48 Lieta T-142/22, Landesbank Baden-Württemberg/VNV. 

49 Lietas C-663/20 P, VNV/Hypo Vorarlberg Bank, un C-664/20 P, VNV/Portigon un Komisija. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=EN&_sm_au_=iVVcsTbVfK2QQqj5VkFHNKt0jRsMJ
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-336%252F20&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-339%252F20&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=%3BALL&language=lv&num=T-499/20&jur=T
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=lv&num=T-411/17
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022TN0142
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
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5. izcēlums 

Tiesas 2022. gada 3. marta nolēmuma par VNV 2017. gada ex ante 
iemaksu lēmumu vispārējā ietekme 

Sekojot Tiesas nostājai iepriekšējā 2021. gada 15. jūlija spriedumā, Tiesa atcēla 
VNV 2017. gada ex ante iemaksu lēmumu attiecībā uz divām bankām50. Tiesa jo 
īpaši precizēja: 

1) VNV 2017. gada ex ante iemaksu lēmums un tā pielikums tika pienācīgi 
autentificēti. 

2) VNV lēmums par 2017. gada ex ante iemaksām nebija pietiekami pamatots, 
bet tās pienākums norādīt iemeslus ir jālīdzsvaro ar tās pienākumu aizsargāt 
citu banku konfidenciālos datus. Attiecībā uz VNV pienākuma norādīt 
pamatojumu apjomu mēs atsaucamies uz attiecīgo Tiesas spriedumu un 
rīkojumiem51.  

Tiesa saglabāja VNV atceltā 2017. gada ex ante iemaksu lēmuma ietekmi attiecībā 
uz abām bankām ne ilgāk kā sešus mēnešus līdz brīdim, kad stājas spēkā jauns 
VNV lēmums par 2017. gada ex ante iemaksu ciklu. 

Virzība lietās, kas attiecas uz 2018.–2020. gada ex ante iemaksu cikliem 

43 Vienā no lietām (T-758/18, ABLV Bank/VNV), kuras attiecas uz 2018. gada 
iemaksu cikliem un iesniegtas Vispārējā tiesā, VNV atzina atcelšanas risku par 
maznozīmīgu un neuzrādīja iespējamās saistības. Tas atbilst Vispārējās tiesas 
spriedumam, ar kuru 2021. gada janvārī tika noraidīta prasība, kuru banka pārsūdzēja 
2021. gada martā52. 2022. gada septembrī Tiesa noraidīja apelācijas sūdzību. 

44 Tomēr VNV uzskatīja par iespējamu, ka visas pārējās lietas, kas saistītas ar tās 
ex ante iemaksu lēmumiem attiecībā uz 2018., 2019. un 2020. gada iemaksu cikliem, 
varētu tikt anulētas procesuālu iemeslu dēļ (nepietiekams pamatojums), jo tās nebija 
pilnībā atbilstošas argumentācijas standartiem, kurus Tiesa bija noteikusi trīs apelācijas 
lietās (sk. 42. punktu). Attiecībā uz šīm lietām VNV uzskata, ka pat tad, ja ex ante 
iemaksu lēmumi tiktu atkārtoti pieņemti pēc sprieduma pasludināšanas, tas 
neietekmētu ex ante iemaksu aprēķinu, neraugoties uz jebkādiem pamatiem pēc 

                                                        
50 Lietas T-414/17, Hypo Vorarlberg Bank/VNV, un T-420/17, Portigon AG/VNV un Komisija. 
51 Lietas C-584/20 P un C-621/20 P, 137. punkts, C-663/20 P, 102. punkts, un C-664/20 P, 

105. punkts. 

52 Lieta C-202/21 P, ABLV Bank/VNV. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-758%252F18&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-414%252F17&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-420%252F17&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-202%252F21P&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
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būtības, jo šie lēmumi tikai koriģētu motivāciju. Šādā gadījumā ex ante iemaksu 
aprēķins nākotnē joprojām varētu tikt ietekmēts, bet tikai tad, ja attiecīgās bankas 
nolemtu iesniegt apelācijas sūdzību un izvirzīt pamatus pēc būtības par atkārtoti 
pieņemtajiem lēmumiem. Tāpēc attiecībā uz 2018., 2019. un 2020. gada lietām VNV šo 
lietu rezultātā radušos saimniecisko resursu aizplūdes risku no VNF novērtēja kā 
maznozīmīgu (izņemot juridisko pakalpojumu izmaksas) un nepiemēroja jauno metodi. 
Salīdzinājumam – 2021. gada lietās, kur saimniecisko resursu aizplūdes risks tika 
novērtēts kā iespējams, VNV piemēroja jauno metodi, jo loģiski pieņēma, ka saistībā ar 
ex ante iemaksu aprēķināšanu ES tiesas lems par to pamatotību. 

45 Kopumā mēs neatradām pierādījumus, kas būtu pretrunā VNV secinājumiem par 
tās iespējamām saistībām, kuri izdarīti, pamatojoties uz 2021. gada pārskatu slēgšanas 
laikā pieejamo informāciju. 

Virzība lietās, kas attiecas uz 2021. gada ex ante iemaksu ciklu 

46 Tika iesniegtas 22 prasības par 2021. gada ex ante iemaksu lēmuma atcelšanu, un 
tās joprojām tiek izskatītas Vispārējā tiesā. Attiecībā uz lietām, kurās saimniecisko 
resursu aizplūdes risks ir novērtēts kā iespējams, VNV piemēroja jauno metodi un 
aprēķināja iespējamās saistības (sk. 35.–39. punktu). 

47 Mēs neatradām nekādus pierādījumus, kas būtu pretrunā VNV novērtējumam par 
saimniecisko resursu aizplūdes varbūtību 2021. gada lietās. 

Lieta saistībā ar neatsaucamām maksājumu saistībām 

48 Vispārējā tiesā tiek izskatīta vēl viena lieta53 par Padomes Īstenošanas 
regulas (ES) 2015/81 7. panta 3. punkta interpretāciju saistībā ar nolīgumiem par 
neatsaucamām maksājumu saistībām, kas noslēgti ar VNV. Prasītāja, kas ir pārtraukusi 
darboties kā kredītiestāde, uzskata, ka VNV atteikums atmaksāt summas, kuras 
samaksātas kā skaidras naudas garantijas par neatsaucamām maksājumu saistībām 
2015.–2021. gadā, ir tās līgumsaistību pārkāpums. VNV uzskata, ka saimniecisko 
resursu aizplūdes risks no VNF ir maznozīmīgs. Mēs neatradām nekādus pierādījumus, 
kas būtu pretrunā VNV secinājumiem. 

                                                        
53 Lieta T-688/21, BNP Paribas Public Sector/VNV. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0081&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0081&from=en
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-688%252F21&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
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Iespējamo saistību aplēse attiecībā uz pretējās puses juridisko pakalpojumu izmaksām 

49 Savos galīgajos pārskatos par 2021. gadu VNV pirmo reizi uzrādīja atsevišķas 
iespējamās saistības par pretējās puses tiesiskās pārstāvības juridisko pakalpojumu 
izmaksu segšanu gadījumos, kad tā uzskata, ka prasības pieteikuma iesniedzējs varētu 
uzvarēt (ne vienmēr radot izmaksu no VNF). VNV lēsa, ka kopējās juridisko 
pakalpojumu izmaksas visās šajās izskatāmajās lietās ir 2,55 miljoni EUR. VNV savu 
aplēsi balstīja uz pēdējo norēķinu līdzīga rakstura lietā54. Tomēr VNV analīzē netika 
pietiekami aplūkotas attiecīgo lietu sarežģītības un ilguma atšķirības, kas ietekmē 
radušās juridiskās izmaksas. 

50 Attiecībā uz piecām lietām, kurām VNV saimniecisko resursu aizplūdes 
iespējamību novērtēja kā ticamu, tā atzina uzkrājumus 242 750 EUR apmērā par 
pretējās puses tiesiskās pārstāvības izmaksām. Šajā kontekstā mēs atzīmējam, ka VNV 
ir tieši segusi juridisko pakalpojumu izmaksas vienā lietā, kas tika pabeigta 2021. gada 
janvārī, neizmantojot attiecīgos uzkrājumus, kuri šai lietai bija paredzēti 2020. gada 
pārskatos. 

Iespējamās saistības, kas varētu rasties pēc ex ante iemaksu lietām valsts līmenī 

51 Papildus iepriekš minētajām lietām vairākas bankas četrās dalībvalstīs (Austrijā, 
Itālijā, Somijā un Vācijā) ir uzsākušas administratīvu procesu vai tiesvedību tiesā pret 
lēmumiem par to ex ante iemaksām. Apstrīdētā summa 4712 miljonu EUR apmērā 
(sk. 3. tabulu) attiecas uz ex ante iemaksu lēmumiem, kas gaida pārsūdzību valsts 
līmenī (702 administratīvās pārsūdzības un 9 pārsūdzības valsts tiesās četrās 
attiecīgajās valstīs). Lielākā daļa lietu tika sāktas Vācijā. Mēs atzīmējam, ka kopējā 
apstrīdētā summa salīdzinājumā ar 2020. gadu ir palielinājusies. 

52 Neraugoties uz 2019. gada decembra spriedumu, kurā Tiesa noteica, ka tikai EST 
var pārbaudīt VNV lēmumu likumību attiecībā uz ex ante iemaksām vienotajā 
noregulējuma fondā)55, valstu līmenī joprojām ir jaunas lietas. VNV uzskata, ka 
saimniecisko resursu aizplūdes risks, kas izriet no lietām pret ex ante iemaksām valsts 
līmenī, ir maznozīmīgs. Tāpēc saistībā ar šīm lietām VNV nekādas iespējamās saistības 
neuzrādīja56. 

                                                        
54 Vienotās noregulējuma valdes galīgie gada pārskati – 2021. finanšu gads, 41. lpp. 

55 Tiesas spriedums lietā C-414/18 2019. gada 3. decembrī. 

56 Vienotās noregulējuma valdes galīgie gada pārskati – 2021. finanšu gads, 40. lpp. 

https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221243&pageIndex=0&doclang=LV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2411217
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-414%252F18&for=&jge=&dates=&language=lv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
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3. tabula. Izmaiņas valsts līmenī apstrīdētajās summās attiecībā uz 
ex ante iemaksām vienotajā noregulējuma fondā 

Gads, uz kuru 
attiecas iemaksas 

Lietu 
skaits 

2022 

Apstrīdētās 
summas 

2022 

(miljoni EUR) 

Lietu 
skaits 

2021 

Apstrīdētās 
summas 

2021 

(miljoni EUR) 

2022 3 232 – – 

2021 57 1 402 28 632 

2020 30 679 30 679 

2019 135 646 136 662 

2018 113 566 113 566 

2017 131 559 132 578 

2016 238 544 239 545 

2015 4 84 4 84 

Kopā 711 4 712 682 3 746 
Avots: ERP, pamatojoties uz VNV datiem; visas summas attiecīgā gada maijā; summas noapaļotas līdz 
tuvākajam miljonam. 

53 Lai gan VNV 2021. gada pārskatos neuzrādīja valstu lietas un apstrīdētās summas, 
tā turpināja uzraudzīt valstu tiesās iesniegtās lietas saistībā ar VNV ex ante iemaksu 
lēmumiem. Turklāt saskaņā ar mūsu iepriekšējo ieteikumu57 VNV sava privātā ārējā 
revidenta vārdā pieprasīja un saņēma rakstiskus apliecinājumus no valsts 
noregulējuma iestādēm. 

54 VNI sniegtās informācijas līmenis ievērojami atšķiras. Rakstiskā apliecinājumā 
viena VNI norādīja, ka attiecībā uz visām lietām (izņemot 2016. gada lietas), kas tika 
novērtētas kā maznozīmīgas, tā nespēj novērtēt atcelšanas iespējamību ex ante 
lēmumos, par kuriem notiek valsts administratīvās procedūras vai tiesvedība tiesā. Cita 
VNI norādīja, ka nav iespējams novērtēt ar šiem lēmumiem saistītās lietas. Visbeidzot, 
trešā VNI novērtēja ar tiem saistītās lietas kā maznozīmīgas. 

                                                        
57 2020. gada ziņojums par iespējamām saistībām, 2. ieteikums, 44. lpp. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_LV.pdf
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Iespējamās saistības, kas attiecas uz administratīvajām iemaksām 

55 Administratīvo iemaksu paziņojumus var pārsūdzēt VNV Pārsūdzību izskatīšanas 
grupai sešu nedēļu laikā no paziņojuma izdošanas dienas58. Pārsūdzību izskatīšanas 
grupas lēmumus var apstrīdēt Vispārējā tiesā. 2021. gadā bankas neiesniedza nevienu 
apelācijas sūdzību pret paziņojumiem par administratīvajām iemaksām. Attiecīgi VNV 
neuzrādīja iespējamās saistības attiecībā uz administratīvajām iemaksām. 

Papildinformācija 

56 VNV ir parādījusi, ka ir ieviesusi pienācīgus iekšējās kontroles mehānismus, kas 
nodrošina pārskatu par attiecīgajiem tiesvedības procesiem ES tiesās un valsts tiesās. 
Tomēr, ņemot vērā valsts līmeņa tiesvedības raksturu, VNV informācija lielā mēra ir 
atkarīga no attiecīgo VNI sadarbības. Mēs konstatējām, ka VNV juridiskais dienests 
sagatavo iekšējus novērtējumus ar attiecīgu pamatojumu par katras tiesvedības 
kategorijas risku un iesniedz šo informāciju grāmatvedim. VNV Valde regulāri tiek 
informēta par notikumu attīstību. 

II daļa. Komisijas iespējamās saistības 

57 Komisija 2021. gada 31. decembra pārskatos nav atklājusi iespējamās saistības, 
kas izrietētu no tās uzdevuma saskaņā ar VNM regulu. 

58 Pēc tam, kad Komisija bija apstiprinājusi BPE noregulējuma shēmu59, ko pieņēma 
VNV, Vispārējā tiesā 2022. gada jūnijā tika izskatītas 26 tiesvedības pret Komisiju. 
Četrās papildu lietās, kurās Komisija bija atbildētāja, Vispārējā tiesa 2022. gada 1. jūnijā 
pieņēma nolēmumus, ar kuriem lietas pilnībā tika noraidītas (sk. 2. izcēlumu). Tāpēc 
šajās lietās nebija saimniecisko resursu aizplūšanas. 

59 Komisija ir arī atbildētāja divās ex ante iemaksu lietās un persona, kas iestājusies 
lietā, citās ex ante iemaksas lietās. Tomēr, tā kā Komisija nav iesaistīta lēmumu 
pieņemšanā par ex ante iemaksām, tā neuzrādīja nekādas iespējamās saistības. 

60 Mēs neguvām pierādījumus, kas būtu pretrunā Komisijas novērtējumam par 
notiekošo tiesvedību attiecībā uz Komisijas uzdevumu saistībā ar VNM. 

                                                        
58 VNM regula, 85. panta 3. punkts. 
59 Noregulējuma shēmas apstiprināšana attiecībā uz Banco Popular Español S.A. (BPE). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=LV
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III daļa. Padomes iespējamās saistības 

61 Padome ir apstiprinājusi, ka 2021. gada 31. decembrī tai nebija iespējamu 
saistību, kas izrietētu no VNM regulā paredzēto uzdevumu izpildes. 

62 Līdz 2022. gada jūnijam Padome nav bijusi iesaistīta neviena noregulējuma 
lēmuma pieņemšanā. 
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Secinājumi un ieteikumi 
63 Attiecībā uz lietām, kas saistītas ar ES līmeņa noregulējuma lēmumiem un 
lēmumiem noregulējumu neveikt, VNV un Komisija saimniecisko resursu aizplūdes 
risku novērtēja kā maznozīmīgu un attiecīgi neuzrādīja nekādas iespējamās saistības 
(sk. 18., 20., 25., 26. un 57. punktu). 

64 Savos 2021. gada pārskatos VNV uzrādīja iespējamās saistības 5,5 miljonu EUR 
apmērā par iespējamu izmaksu no VNF saistībā ar izskatīšanā esošām lietām pret 
VNV 2021. gadā pieņemtajiem ex ante iemaksu lēmumiem. VNV arī uzrādīja 
iespējamās saistības 2,55 miljonu EUR apmērā pretējās puses tiesiskās pārstāvības 
juridisko pakalpojumu izmaksām. Tas attiecas uz lielāko daļu izskatīšanā esošo lietu 
saistībā ar ex ante iemaksu lēmumiem par 2016.–2021. gadu (sk. 31. punktu un 
4. attēlu). VNV analīzē netika pietiekami aplūkotas attiecīgo lietu sarežģītības un 
ilguma atšķirības, kas ietekmē uzkrātās juridisko pakalpojumu izmaksas 
(sk. 49. punktu). 

65 Tām 2021. gada lietām, attiecībā uz kurām VNV novērtēja saimniecisko resursu 
aizplūdes risku no VNF kā iespējamu, tā piemēroja metodi, lai aprēķinātu aplēsto 
starpību starp sākotnējā ex ante iemaksas lēmuma summu un iespējamo pārrēķinu. 
Tas labāk atspoguļo šo lietu faktisko finansiālo risku. Tomēr ar šo metodi tika ņemti 
vērā tikai tie gadījumi, kurus VNV varēja ticami skaitliski izteikt. Gadījumos, kad risks 
tika novērtēts kā iespējams, bet VNV uzskatīja, ka nav iespējams skaitliski izteikt 
iespējamo finansiālo risku, tā neatklāja šo neskaidrību būtību un iemeslu 
(sk. 38. punktu). 

66 Jauno metodi VNV nepiemēroja lietām, kas tika izskatītas pirms 2021. gada, jo 
saimniecisko resursu aizplūdes risku tā novērtēja kā maznozīmīgu. VNV uzskatīja par 
iespējamu, ka visas pārējās lietas, kas saistītas ar tās ex ante iemaksu lēmumiem 
attiecībā uz 2018., 2019. un 2020. gada iemaksu cikliem, varētu tikt anulētas 
procesuālu iemeslu dēļ (nepietiekams pamatojums), jo tās nebija pilnībā atbilstošas 
Tiesas noteiktajiem argumentācijas standartiem. VNV vērtē, ka šāda atcelšana 
neietekmētu ex ante iemaksu summas aprēķinu, bet varētu ietekmēt pienākumu 
atlīdzināt juridisko pakalpojumu izmaksas (sk. 44. punktu). 
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67 Līdzīgi kā iepriekšējo finanšu gadu pārskatos, VNV neuzrādīja iespējamās 
saistības, kas attiecas uz valstīs notiekošajām tiesvedībām pret ex ante iemaksām. Tas 
atbilst Tiesas prejudiciālajam nolēmumam, kur noteikts, ka valsts tiesas nav pilnvarotas 
pārskatīt VNV lēmumus par ex ante iemaksām vienotajā noregulējuma fondā 
(sk. 52. punktu). 

68 Balstoties uz īstenotajām procedūrām un iegūtajiem pierādījumiem, mēs 
neuzskatām, ka iespējamās saistības, kas izriet no VNV, Komisijas un Padomes 
noregulējuma uzdevumu izpildes, būtu būtiski nepareizi norādītas, pamatojoties uz 
2021. gada pārskatu slēgšanas laikā pieejamo informāciju. Tomēr mēs atzīmējam, ka 
visi novērtējumi par to, kāds būs tiesās notiekošās tiesvedības iznākums lietās, kuras 
ierosinātas pret VNV un Komisiju attiecībā uz lēmumiem veikt vai neveikt 
noregulējumu, ir ļoti sarežģīti, jo noregulējuma atbilstošās tiesību normas ir salīdzinoši 
jaunas un rada sarežģītu, specifisku un bezprecedenta tiesisko stāvokli (sk. 18. punktu). 
Mēs arī atzīmējam, ka tiesvedības saistībā ar ex ante iemaksu vienotajā noregulējuma 
fondā ir vērstas uz konkrētiem VNV aprēķina aspektiem, un nevar pilnībā izslēgt 
saimniecisko resursu aizplūdes risku (sk. 36. un 37. punktu). 

69 Lai nodrošinātu, ka pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu, grāmatvedim ir 
jāsaņem visa nepieciešamā informācija. Lai sagatavotu VNV 2021. gada pārskatus, 
VNV juridiskais dienests VNV grāmatvedim sniedza riska novērtējumu par katru 
notiekošās tiesvedības kategoriju un detalizētu analīzi par jauno iespējamo saistību 
aprēķināšanas metodi. Riska novērtējumā bija iekļauti arī daži pamatojoši apsvērumi 
(sk. 56. punktu). Tomēr grāmatvedis nesaņēma FROB rakstiskus apliecinājumus par 
valstī notiekošo tiesvedību saistībā ar Banco Popular Español noregulējumu 
(sk. 24. punktu). Tas notika pēc galīgo pārskatu sagatavošanas. Ievērojot mūsu 
2020. gada otro ieteikumu, VNV sava privātā ārējā revidenta vārdā saņēma rakstisku 
apliecinājumu no attiecīgajām valsts noregulējuma iestādēm par valsts tiesvedību 
saistībā ar ex ante iemaksām (sk. 53. punktu). 

1. ieteikums. Tiešs rakstisku apliecinājumu pieprasījums par 
valstī notiekošo tiesvedību 

Pirms savu gada pārskatu pabeigšanas VNV no valstu noregulējuma iestādēm 
jāpieprasa rakstiski apliecinājumi, kuros novērtēta saimniecisko resursu aizplūdes 
iespējamība valsts tiesvedības dēļ saistībā ar noregulējumu vai ex ante iemaksām 
vienotajā noregulējuma fondā. 

Ieviešanas termiņš: VNV 2022. gada pārskatu iesniegšana. 
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2. ieteikums. Turpmāk uzlabot juridisko pakalpojumu izmaksu
iespējamās kompensācijas aprēķināšanas metodi

Skaitliski izsakot iespējamās saistības par pretējās puses tiesiskās pārstāvības juridisko 
pakalpojumu izmaksu segšanu, VNV attiecīgās lietas jāanalizē sīkāk, ņemot vērā to 
sarežģītību, tostarp iespējamo tiesvedības ilgumu. 

Ieviešanas termiņš: VNV 2022. gada pārskatu iesniegšana. 

3. ieteikums. Informācijas uzrādīšana par iespējamiem
atmaksājumiem no vienotā noregulējuma fonda

Attiecībā uz ex ante iemaksu lietām, kurās VNV novērtē saimniecisko resursu aizplūdi 
kā iespējamu, bet nevar ticami skaitliski izteikt iespējamās saistības, VNV savos 
pārskatos jāatklāj neskaidrības būtība un tās iemesli. 

Ieviešanas termiņš: VNV 2022. gada pārskatu iesniegšana. 

Šo ziņojumu 2022. gada 8. novembra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru 
vada Revīzijas palātas loceklis Mihails Kozlovs. 

Revīzijas palātas vārdā — 

Tony Murphy 
priekšsēdētājs 
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Pielikumi 

I pielikums. Eiropas Savienības Tiesa un tiesiskās aizsardzības 
līdzekļi, kas pieejami, lai vērstos pret ES iestāžu, struktūru, 
biroju un aģentūru lēmumiem 
Eiropas Savienības Tiesā (sk. 7. attēlu) ir divas tiesas: Tiesa un Vispārējā tiesa. Tiesā 
ģenerāladvokāti sniedz atzinumus par lietām, lai palīdzētu Tiesai veikt apspriešanu. 
Vispārējo tiesu izveidoja, lai mazinātu Tiesas noslogojumu; tā galvenokārt izskata lietas, 
ko ierosinājušas personas un uzņēmumi pret ES tiesību aktiem un normām, kas uz tiem 
attiecas tieši, kā arī lietas par kompensāciju par kaitējumu, ko radījušas ES iestādes, 
struktūras, biroji vai aģentūras. Vispārējās tiesas spriedumus divu mēnešu laikā var 
pārsūdzēt Tiesā, taču apelācijas sūdzības var iesniegt tikai par tiesību jautājumiem. 

7. attēls. Eiropas Savienības Tiesas sastāvs 

 
Avots: ERP. 

Fiziskām un juridiskām personām ir pieejami dažādi tiesiskās aizsardzības līdzekļi, ar ko 
vērsties pret ES iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru lēmumiem (sk. 8. attēlu). Viens 
no tiesiskās aizsardzības līdzekļu veidiem ir prasība atcelt juridiski saistošu lēmumu, kas 
adresēts attiecīgajai personai vai kas tieši un individuāli to skar. Lai atceltu lēmumu, ko 

Tiesa Vispārējā tiesa (VT)
AUGSTĀKĀ TIESA

X 11 X 27 X 54
Ģenerāladvokāti 

(ĢA)
Viens tiesnesis no 

katras ES dalībvalsts
Divi tiesneši no katras 

ES dalībvalsts

mazina
Tiesas slogu

atbalsta Tiesu, apspriedēs 
sniedzot objektīvu atzinumu
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pieņēmusi ES vai kāda tās struktūra, prasītājam ir jāiesniedz prasība divos mēnešos pēc 
attiecīgā lēmuma publicēšanas60. 

8. attēls. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kas pieejami, lai vērstos pret 
ES iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru lēmumiem 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz LESD un judikatūru. 

Vēl viens tiesiskās aizsardzības līdzeklis ir prasība par zaudējumu atlīdzināšanu, 
pamatojoties uz to, ka ES ir ārpuslīgumiska atbildība tos atlīdzināt. Šādus prasījumus61 
var iesniegt tikai piecu gadu laikā. Lai panāktu zaudējumu atlīdzināšanu, prasītājam ir 
jāpierāda, ka iestāde ir pietiekami nopietni pārkāpusi tiesiskuma principu, ar kuru ir 
aizstāvētas fizisko personu tiesības, jāpierāda faktiskais prasītājam nodarītais kaitējums 
un tieša cēloņsakarība starp nelikumīgo darbību un kaitējumu. 

Katra tiesvedība sākas ar to, ka prasītājs iesniedz prasību, norādot izvirzītos prasības 
pamatus un argumentus, kā arī prasījuma veidu. Atbildētājam ir pienākums divu 
mēnešu laikā62 iesniegt aizstāvības rakstu. 

                                                        
60 LESD 263. pants paredz, ka tiesvedība jāuzsāk divos mēnešos pēc tam, kad vai nu tiesību 

akts publicēts, vai arī darīts zināms attiecīgai personai, vai, ja tas nenotiek, tad no dienas, 
kad tas šai personai kļuvis zināms. 

61 LESD, 268. pants; VNM regula, 87. panta 5. punkts, un Tiesas Statūti, 46. pants. 
62 Izņēmuma apstākļos šo termiņu var pagarināt pēc atbildētāja pamatota lūguma saskaņā ar 

Vispārējās tiesas reglamenta 81. pantu (OV L 105, 23.4.2015., 1. lpp.). Termiņš tika 
pagarināts lielākajā daļā lietu saistībā ar BPE noregulējumu. 

PRASĪBA ATCELT 
(lēmumu)

LESD 263. pants

PRASĪBA PAR ZAUDĒJUMU 
ATLĪDZINĀŠANU 

(ārpuslīgumiska atbildība)

LESD 268. un 340. pants

2 mēneši 5 gadi

Juridiski saistošs tiesību akts Prettiesiska rīcība

Tieša un individuāla ietekme Reāli un droši zināmi 
zaudējumi

Labums prasītājam Tieša cēloņsakarība

JURIDISKAIS PAMATS

TERMIŅŠ
(prasībai)

NOSACĪJUMI
(vienkāršoti)

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:LV:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=LV
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-08/tra-doc-lv-div-c-0000-2016-201606984-05_00.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/tra-doc-lv-div-t-0000-2018-201810296-05_01.pdf
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Parasti prasītājs pēc tam var sniegt atbildi uz aizstāvības rakstu, un atbildētājs var 
sniegt atbildes rakstu uz repliku. Puses, kuras var pierādīt ieinteresētību lietas 
iznākumā, var iestāties tiesvedībā, iesniedzot iestāšanās rakstu, kurā tās pauž atbalstu 
vienas puses secinājumiem. Turklāt ES tiesas var pusēm uzdot konkrētus jautājumus, 
un pusēm ir pienākums sniegt atbildes. Šīs rakstiskās procedūras noslēgumā ES tiesas 
var nolemt rīkot atklātu mutisku uzklausīšanu Eiropas Savienības Tiesā. Tiesneši 
apspriežas un atklātā sēdē pasludina spriedumu (sk. 9. attēlu). Vispārējās tiesas 
spriedumus var pārsūdzēt Tiesā divu mēnešu un desmit dienu laikā pēc tam, kad 
pusēm ir paziņots lēmums63. Ja spriedumu nepārsūdz, tas pēc minētā termiņa beigām 
kļūst galīgs. 

9. attēls. Parastā tiesvedības kārtība Eiropas Savienības Tiesā 

 
Avots: ERP. 

  

                                                        
63 Tiesas Statūti, 56. pants. 

RAKSTISKĀ PROCEDŪRA ATKLĀTA UZKLAUSĪŠANA

Prasība Iebildumu raksts Rakstiska iebildumu 
apmaiņa

Uzklausīšana Spriedums

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-08/tra-doc-lv-div-c-0000-2016-201606984-05_00.pdf
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II pielikums. Noregulējuma process un lēmums 
10. attēls. Vienotais noregulējuma mehānisms (grūtībās nonākušu banku 
noregulējums) 

 
Avots: ERP un atbilstošās tiesību normas (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 806/2014 
(2014. gada 15. jūlijs)). 

LĒMUMU PIEŅEMŠANAS ĶĒDE KAS

Banka, kas kļūst vai, iespējams,
kļūs maksātnespējīga (FOLTF)

Vai ir savlaicīgi pieejami alternatīvi 
privātā sektora pasākumi?

JĀ NĒ

Vai noregulējums ir nepieciešams 
sabiedrības interesēs?

Noregulējumu 
neveic

JĀ NĒ

Faktori, kas jāņem vērā sabiedrības interesēs:

kritiski svarīgu funkciju nepārtrauktība; finanšu 
stabilitātes aizsardzība; publisko līdzekļu 

aizsardzība; noguldītāju aizsardzība; klientu 
līdzekļu un aktīvu aizsardzība.

Pieņemt 
noregulējuma 

shēmu

Bankas likvidācija 
saskaņā ar 

parasto 
maksātnespējas 

procedūru

ECB/VNV izpildsesija

VNV izpildsesija
sadarbībā ar ECB

VNV izpildsesija

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=LV
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11. attēls. Lēmumu pieņemšanas process, kura rezultātā sāka 
noregulējumu un radās minētie strīdi 

 
* ECB neietilpst šīs revīzijas tvērumā. 

Avots: ERP, pamatojoties uz atbilstošajām tiesību normām. 

  

Prasītāji

Tiesvedība

Novērtējums, ka banka 
kļūst vai, iespējams, 

kļūs maksātnespējīga

Noregulējuma shēma

Apstiprinošais lēmums

Īstenošanas lēmums

BANKU SAVIENĪBA
Tiesiskais regulējums

Eiropas Parlaments

Eiropas Savienības Padome

Eiropas Savienības Padome

Eiropas Komisija

Eiropas Centrālā banka*

Vienotā noregulējuma valde

Vienotā noregulējuma valde

Valsts noregulējuma iestāde



 42 

 

III pielikums. Ex ante iemaksu aprēķināšana un iekasēšanas 
process 
Process ex ante iemaksu iekasēšanai vienotajā noregulējuma fondā 

No 2016. gada VNV ciešā sadarbībā ar VNI atbild par iemaksu aprēķināšanu64. Katras 
bankas iemaksu aprēķina, piemērojot vienotas likmes iemaksu mazām bankām (kas 
nerada risku) un proporcionālu (attiecīgi riska līmenim pielāgotu) iemaksu lielākām vai 
riskantām bankām65 (sk. 12. attēlu). 

12. attēls. Ex ante iemaksu aprēķināšanas metode 

 
Avots: VNV. 

Aprēķinam nepieciešamo informāciju VNV sniedz valsts noregulējuma iestādes, kas vāc 
datus no bankām. VNV paziņo par savu lēmumu katrai VNI. VNV tām nosūta savu 
lēmumu ar pamatojumu: standarta veidlapu, kurā iekļauta informācija par katru tās 
atbildības jomā esošo banku, cita starpā maksājamo ex ante iemaksu apmērs, 
aprēķināšanas kārtība un bankas ievaddati (Saskaņotais pielikums). Pamatojoties uz 
VNV sniegto aprēķinu, VNI iekasē iemaksas un pārskaita attiecīgās summas vienotajā 
noregulējuma fondā66, ko pārvalda VNV (sk. 13. attēlu). Šajā aprēķināšanas un 
paziņošanas procesā ir jāievēro vairāki oficiāli procedūras noteikumi. 

                                                        
64 Padomes Īstenošanas regula (ES) 2015/81, 4. pants. 
65 Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/63, 4. panta 1. punkts. 
66 Padomes nolīgums par iemaksu pārskaitīšanu uz vienoto noregulējuma fondu un to 

kopīgošanu, 2014. gada 14. maijs. 

IKGADĒJAIS 
MĒRĶAPJOMA 
LĪMENIS
Mērķapjoma sadale 
starp bankām 

MAZAS BANKAS,

KAS NERADA 
RISKU 

LIELAS BANKAS,

KAS RADA RISKU 

VIENREIZĒJAS
SUMMAS REŽĪMS

BANKAS 
BĀZE/LIELUMS BANKAS RISKS

KOPĒJĀ BĀZE/LIELUMS UN RISKS, KO UZŅEMAS
VISAS BANKAS SASKAŅĀ AR VNF

BANKAS BĀZES/LIELUMA APRĒĶINS: 

Kopējās 
saistības Pašu līdzekļi Segtie 

noguldījumi

Atvasināto 
instrumentu 

korekcija

Grupas iekšējās 
saistības

Bankas īpašie 
atskaitījumi

RISKA FAKTORA 
KOREKCIJA

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0081&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8457-2014-INIT/lv/pdf
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13. attēls. Ex ante iemaksu ieksēšanas process un tiesiskās aizsardzības 
līdzekļi 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz atbilstošajām tiesību normām. 

 

Administratīvā 
apelācija vai 
tiesvedība valsts 
tiesās

Tiesvedība 
Eiropas 
Savienības Tiesā

Iemaksas 
maksājums

Iemaksas 
pārskaitīšana

INFORMĒ 
banku 
(rēķins)

NOSŪTA
attiecīgos datus

NOSŪTA
savāktos datus

PAZIŅO iemaksu 
summas

LEMJ
par ex ante
iemaksām

APRĒĶINA
ex ante iemaksas

Banka

VNI

VNV
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IV pielikums. Iepriekšējā gada ieteikumu ieviešanas pārbaude 

Ieteikuma gads Ieteikums Statuss Plašāka informācija 

2021 

VNV jāizvērtē un jāizstrādā metode, kā 
aprēķināt aplēsto iemaksu starpību starp 
sākotnējiem ex ante iemaksu lēmumiem 
un, attiecīgā gadījumā, iespējamu 
pārskatītu lēmumu. 

Ieviests 

VNV izstrādāja metodi, ar ko aplēst summas, par kurām 
tā būtu atbildīga strīdīgos gadījumos iemaksu 
veicošajām iestādēm, ja tā uzskata, ka prasītājam ir 
sekmīgs iznākums; 2021. gada pārskatos tikai starpība 
starp saņemtajām summām un iespējamiem 
pārskatītajiem lēmumiem šajos gadījumos tiek atzīta 
par iespējamām saistībām. 

2021 

VNV jāatjauno šo lietu uzraudzības process, 
lūdzot valstu noregulējuma iestādes katru 
gadu rakstiski apliecināt sniegto informāciju 
un novērtējumu par to, cik iespējams ir pret 
ex ante iemaksām vērsto tiesvedību 
sekmīgs iznākums. 

Ieviests 

Attiecībā uz 2021. gada pārskatiem VNV 2022. gada 
janvārī lūdza valstu noregulējuma iestādes iesniegt 
savam ārējam revidentam (kopā ar kopiju VNV) 
novērtējumu par šo neizskatīto administratīvo 
pārsūdzību un valstu tiesu lietu iespējamo iznākumu 
saistībā ar ex ante iemaksām un saistību aplēsi, kas 
varētu rasties no minētajām pārsūdzībām. 
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Saīsinājumi 
Akronīms vai saīsinājums Paskaidrojums 

BPE Banco Popular Español S.A. 

ECB Eiropas Centrālā banka 

ERP Eiropas Revīzijas palāta 

EST Eiropas Savienības Tiesa 

FROB Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria 
(Spānijas valsts noregulējuma iestāde) 

IAS institucionālā aizsardzības shēma 

LESD Līgums par Eiropas Savienības darbību 

VNF vienotais noregulējuma fonds 

VNI valsts noregulējuma iestāde 

VNM vienotais noregulējuma mehānisms 

VNM regula 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 
Nr. 806/2014 (2014. gada 15. jūlijs), ar ko izveido 
vienādus noteikumus un vienotu procedūru 
kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru 
sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu 
noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma 
fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (OV L 225, 
30.7.2014.), 1. lpp. 

VNV Vienotā noregulējuma valde 
 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1093&from=LV


 46 

 

Glosārijs 
Minimuma prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām: prasība finanšu 
iestādēm turēt pietiekamus instrumentus, lai tās varētu segt zaudējumus un 
rekapitalizēties, ja ir nonākušas finansiālās grūtībās un tiek nodotas noregulējumā. 

Neto stabila finansējuma rādītājs: likviditātes standarts, saskaņā ar kuru finanšu 
iestādēm ir jābūt pietiekami stabilam finansējumam, lai segtu to ilgtermiņa aktīvu 
ilgumu. 

Noregulējuma plāns: apraksts par finanšu iestādes iezīmēm un noregulējuma 
stratēģiju, kā tā novērsīs jebkādus noregulējuma šķēršļus un kā tā atbilst minimuma 
prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām. 

Noregulējuma shēma: lēmums, kurā precizēti instrumenti, kas piemērojami, likvidējot 
grūtībās nonākušu finanšu iestādi. 

Noregulējums: finanšu iestādes, kas kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga, 
sakārtota likvidācija ar mērķi nodrošināt tās svarīgāko funkciju nepārtrauktību, 
saglabāt finanšu stabilitāti un aizsargāt publiskos līdzekļus, līdz minimumam samazinot 
vajadzību pēc publiskā sektora finansiāla atbalsta. 

Pirmā līmeņa pamata kapitāls: augstākās kvalitātes kapitāls, kas finanšu iestādēm ir 
pieejams neierobežotai un tūlītējai izmantošanai, lai segtu riskus vai zaudējumus, 
tiklīdz tie rodas. 

Saskaņotais pielikums: pielikums Vienotās noregulējuma valdes lēmumam par finanšu 
iestāžu ikgadējām iemaksām vienotajā noregulējuma fondā, kuras finanšu iestādes var 
izmantot, lai pārbaudītu savu iemaksu aprēķinu. 
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Vienotās noregulējuma valdes atbilde 
VNV atbilde uz 4. izcēlumu 

VNV vēlētos uzsvērt, ka saskaņotu datu nepieejamības dēļ saskaņā ar Komisijas 
Deleģētās regulas (ES) 2015/63 20. panta 1. punktu Valde pīlāra “Finansējuma avotu 
stabilitāte un daudzveidība” ietvaros nepiemēroja neto stabila finansējuma rādītāja 
riska rādītāju. 

VNV pieņem 1., 2. un 3. ieteikumu. 
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Komisijas atbilde 
“Komisija ir ņēmusi vērā Eiropas Revīzijas palātas ziņojumu.” 
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Padomes atbilde 
Padome ir iepazinusies ar Eiropas Revīzijas palātas ziņojumu. 
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Revīzijas darba grupa 
Pamatojoties uz 92. panta 4. punktu Regulā (ES) Nr. 806/2014, ar ko izveido vienotu 
noregulējuma mehānismu, ERP katru gadu sagatavo ziņojumu par jebkādām 
iespējamām saistībām, kas izriet no šajā regulā paredzēto Vienotās noregulējuma 
valdes, Komisijas un Padomes uzdevumu īstenošanas. 

Šo ziņojumu sagatavoja ERP locekļa Mihaila Kozlova vadītā IV apakšpalāta, kuras 
pārziņā ir to izdevumu jomu revīzija, kas attiecas uz tirgu regulējumu un 
konkurētspējīgu ekonomiku. Šo revīziju vadīja ERP loceklis Rimantas Šadžius, un 
revīzijas darbā piedalījās locekļa biroja vadītājs Mindaugas Pakstys, locekļa biroja 
atašejs Matthias Blaas, direktore Ioanna Metaxopoulou, atbildīgais vadītājs 
Michal Machowski, darbuzdevuma vadītājs Leonidas Tsonakas, revidenti 
Carlos Soler Ruiz, Armin Hosp, Nadiya Sultan un Ioannis Sterpis, juridiskās padomnieces 
Andreea-Maria Feipel-Cosciug un Klotildi Kantza, kā arī grafiskā dizainere 
Giuliana Lucchese. 

 

No kreisās: Leonidas Tsonakas, Mindaugas Pakstys, Rimantas Šadžius, Andreea-
Maria Feipel-Cosciug, Klotildi Kantza, Matthias Blaas, Carlos Soler Ruiz un 
Ioannis Sterpis. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=LV
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