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Ievads un juridiskais pamats
Eiropas Centrālā banka (ECB) 2012. gada 10. februārī saņēma Latvijas Republikas Saeimas Budžeta un
finanšu (nodokļu) komisijas lūgumu sniegt atzinumu par grozījumiem likumā „Par Latvijas Banku”
(turpmāk tekstā – „likumprojekts”).
ECB kompetence sniegt atzinumu pamatojas uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta
4. punktu un 282. panta 5. punktu un Padomes 1998. gada 29. jūnija Lēmuma 98/415/EK par valstu
iestāžu apspriešanos ar Eiropas Centrālo banku par tiesību aktu projektiem 1 2. panta 1. punkta trešo
ievilkumu, jo likumprojekts attiecas uz Latvijas Banku. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā
ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

1.

Likumprojekta mērķis

Likumprojekta mērķis ir veicināt Latvijas Bankas prezidenta, prezidenta vietnieka un pārējo padomes
locekļu ievēlēšanas procesa caurredzamību. Likumprojekts groza likuma „Par Latvijas Banku” 22. pantu,
izslēdzot noteikumu, ka iepriekšminēto amatpersonu ievēlēšana notiek, aizklāti balsojot.

2.

Vispārīgi apsvērumi

ECB kopš 2004. gada savos Konverģences ziņojumos ir vērtējusi Latvijas tiesību aktu – tai skaitā likuma
„Par Latvijas Banku” – atbilstību Savienības tiesību aktu noteikumiem, kas attiecas uz centrālo banku
neatkarību, monetāro finansēšanu un Latvijas Bankas dalību Eiropas Centrālo banku sistēmā un vēlāk
Eurosistēmā. Šis atzinums neskar apsvērumus, kas pausti šajos ziņojumos, jo īpaši pēdējā 2010. gada
maija ziņojumā.

3.

Grozījumi likuma „Par Latvijas Banku” 22. pantā

ECB nav komentāru par likumprojektā ierosinātajiem grozījumiem, kas attiecas uz kārtību, kādā Saeima
ievēlē Latvijas Bankas prezidentu, prezidenta vietnieku un pārējos padomes locekļus.
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Taču ECB atzīmē, ka ir nepieciešama 22. panta turpmāka pielāgošana, lai tas pilnībā atbilstu Eiropas
Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 14.2. pantam. 2
Šo atzinumu publicēs ECB interneta lapā.

Frankfurtē pie Mainas, 2012. gada 15. martā
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Sk. ECB 2010. gada maija Konverģences ziņojumu.

2

