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LĒMUMI
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2015/727
(2015. gada 10. aprīlis)
par gada uzraudzības maksu kopējo summu pirmajam maksas periodam un 2015. gadam
(ECB/2015/17)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 22. oktobra Regulu (ES) Nr. 1163/2014 par uzraudzības maksām
(ECB/2014/41) (1) un jo īpaši tās 9. pantu un 16. panta 1. punktu,
tā kā:
(1)

Eiropas Centrālajai bankai (ECB) jālemj par gada uzraudzības maksu kopējo summu, kuru iekasē, izsniedzot
uzraudzības maksas paziņojumu par katru uzraudzīto iestāžu un uzraudzīto grupu kategoriju, un šī informācija
jāpublicē savā interneta vietnē līdz attiecīgā uzraudzības maksas perioda 30. aprīlim.

(2)

Uzraudzības maksas paziņojumu par pirmo uzraudzības maksas periodu, t. i., 2014. gada novembri
un decembri, jāizsniedz kopā ar uzraudzības maksas paziņojumu par 2015. gada uzraudzības maksas periodu.
Gada uzraudzības maksu kopējai summai, kuru iekasē 2015. gadā, jāatspoguļo izdevumi, kas ECB radušies
saistībā ar tās uzraudzības uzdevumiem kopš 2014. novembra.

(3)

Šos izdevumus galvenokārt veido izmaksas, kas tieši saistītas ar ECB uzraudzības uzdevumiem, piem., nozīmīgu
iestāžu uzraudzība, mazāk nozīmīgu iestāžu uzraudzības pārraudzība, kā arī horizontālo uzdevumu veikšana un
specializēto pakalpojumu sniegšana. Tie ietver arī izmaksas, kas netieši saistītas ar ECB uzraudzības uzdevumiem,
piem., ECB atbalsta nodaļu sniegtie pakalpojumi, t. sk. telpu nodrošinājuma, cilvēkresursu pārvaldības un
informācijas tehnoloģiju pakalpojumi.

(4)

Lai aprēķinātu gada uzraudzības maksu, kuru jāmaksā par katru uzraudzīto iestādi vai uzraudzīto grupu, kopējās
izmaksas sadala divās daļās: nozīmīgas iestādes un grupas un mazāk nozīmīgas iestādes un grupas. Izmaksas
sadala, pamatojoties uz izdevumiem, kas radušies attiecīgajām funkcijām, kuras veic nozīmīgu uzraudzīto iestāžu
tiešu uzraudzību, un funkcijām, kuras veic mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu netiešu uzraudzību.

(5)

Izdevumi, kas saistībā ar banku uzraudzību ECB radušies pirmajā maksu periodā un kas jāatlīdzina ar
uzraudzības maksu palīdzību, iekļauti ECB 2014. gada finanšu pārskatos (2).

(6)

Aplēstie izdevumi 2015. gada uzraudzības periodam tiek iegūti no apstiprinātā ECB budžeta, ņemot vērā
jebkādas izmaiņas aplēstajos ECB gada izdevumos, kas ir zināmas šī lēmuma sagatavošanas laikā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Definīcijas
Šajā lēmumā lietotajiem terminiem ir Eiropas Centrālās bankas Regulā (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (3) un Regulā
(ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) definētā nozīme.
(1) OV L 311, 31.10.2014., 23. lpp.
(2) Publicēti ECB interneta vietnē www.ecb.europa.eu 2015. gada februārī.
(3) Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido Vienotā uzraudzības mehānisma
pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula)
(ECB/2014/17) (OV L 141, 14.5.2014., 1. lpp.).
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2. pants
Gada uzraudzības maksu kopējā summa pirmajam maksas periodam un 2015. gadam
1.
Gada uzraudzības maksu kopējā summa pirmajam maksas periodam un 2015. gadam ir 325 986 085 EUR, kas
atbilst ECB faktiskajām izmaksām 2014. gada novembrī un decembrī un 2015. gada ECB gada izmaksu aplēsei, kā
izklāstīts šī lēmuma I pielikumā.
2.
Katra uzraudzīto iestāžu un uzraudzīto grupu kategorija apmaksā gada uzraudzības maksu kopējo summu, kā
noteikts šī lēmuma II pielikumā.
3. pants
Stāšanās spēkā
Šis lēmums stājas spēkā 2015. gada 29. aprīlī.

Frankfurtē pie Mainas, 2015. gada 10. aprīlī
ECB prezidents
Mario DRAGHI
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I PIELIKUMS
(EUR)
2014. gads

2015. gads

Kopā

18 456 945

151 665 635

170 122 580

Telpu īre un ēku uzturēšana

2 199 243

22 563 517

24 762 760

Citi darbības izdevumi

9 316 824

121 783 921

131 100 745

29 973 012

296 013 073

325 986 085

Algas un pabalsti

Kopā

II PIELIKUMS
(EUR)
2014. gads

2015. gads

Kopā

29 973 012

296 013 073

325 986 085

Maksas, kuras iekasē no nozīmīgām iestā
dēm vai nozīmīgām grupām

25 622 812

264 068 941

289 691 753

Maksas, kuras iekasē no mazāk nozīmīgām
iestādēm vai mazāk nozīmīgām grupām

4 350 200

31 944 132

36 294 332

Uzraudzības maksas
t. sk.:

