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EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS
(2009. gada 10. augusts)
par banku atveseļošanas paņēmienu nostiprināšanu
(CON/2009/65)

Ievads un juridiskais pamats
Eiropas Centrālā banka (ECB) 2009. gada 30. jūlijā saņēma Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
(FKTK) lūgumu sniegt atzinumu par Kredītiestāžu likuma grozījumu projektu (turpmāk tekstā –
„likumprojekts”).
ECB kompetence sniegt atzinumu pamatojas uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 105. panta
4. punktu un Padomes 1998. gada 29. jūnija Lēmuma 98/415/EK par valstu iestāžu apspriešanos ar
Eiropas Centrālo banku par tiesību aktu projektiem1 2. panta 1. punkta sesto ievilkumu, jo likumprojekts
attiecas uz noteikumiem, ko piemēro finanšu iestādēm, ciktāl tie būtiski ietekmē finanšu iestāžu un tirgu
stabilitāti. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta
17.5. panta pirmo teikumu.

1.

Likumprojekta mērķis

Likumprojekta galvenais mērķis ir nostiprināt banku atveseļošanas paņēmienus Latvijā: i) atļaujot
bankām, kurām radušās grūtības, dažos gadījumos izmantot prasījumu un saistību dzēšanu, kā arī
ii) dodot administratoram tiesības atkāpties no līgumu, kas samazina kredītiestādes aktīvus, izpildes, ja tie
nav līgumi par finanšu pakalpojumu sniegšanu. Likumprojekts arī groza prasījumu un saistību dzēšanas
definīciju, saskaņojot to ar starptautisko praksi, un precizē pilnvarnieka, ko FKTK iecēlusi bankās, kurām
radušās grūtības, tiesības.

2.

Vispārīgi apsvērumi

Kā jau norādīts ECB iepriekšējā atzinumā par grozījumiem Kredītiestāžu likumā2 ECB atzinīgi vērtē
likumprojektu, ciktāl tas paplašina FKTK pilnvaras iejaukties gadījumos, ja tiek apdraudēta atsevišķas
kredītiestādes vai visas finanšu sistēmas stabilitāte. ECB atzinīgi vērtē arī prasījumu un saistību dzēšanas
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procedūras precizēšanu un maksātnespējas procesa administratora tiesību nostiprināšanu, ciktāl tas
negatīvi neietekmē Latvijas Bankas uzdevumu izpildi.

3.

Īpaši apsvērumi

Attiecībā uz grozījumiem Kredītiestāžu likuma 117. panta ceturtās daļas 3. punktā ECB jau ir sniegusi
savu viedokli par kredītiestādes aktīvu un pasīvu nodošanu ar mērķi nodrošināt garantēto noguldījumu
atmaksu3. Ciktāl piemērojams, Atzinumā CON/2009/31 iekļautie apsvērumi attiecas arī uz likumprojektā
paredzētajiem grozījumiem.

Šo atzinumu publicēs ECB interneta lapā.
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