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Vispārīga informācija 
01 Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir neatkarīga Eiropas Savienības ārējās revīzijas 
iestāde un darbojas kā neatkarīga Savienības iedzīvotāju finansiālo interešu aizstāve. Lai 
pildītu šos pienākumus, ERP veic lietderības revīzijas1 ar mērķi uzlabot pareizu finanšu 
pārvaldību, pārskatatbildību un pārredzamību. Lietderības revīziju rezultātā ERP publicē 
īpašos ziņojumus. 

02 ERP 2016. gada novembrī publicēja savu pirmo īpašo ziņojumu (Nr. 29/2016)2 par 
vienoto uzraudzības mehānismu (VUM). VUM ir prudenciālās uzraudzības sistēma, ko 
piemēro eurozonas bankām. Šajā revīzijā ERP radās ievērojamas grūtības iegūt revīzijas 
pierādījumus no Eiropas Centrālās bankas (ECB) – VUM centrālā uzraudzītāja. Tā kā 
ECB neiesniedza lielu daļu prasīto dokumentu3, nācās sašaurināt revīzijas tvērumu un 
vairākas svarīgas jomas palika nerevidētas. 

03 2017. gada decembrī ERP publicēja savu pirmo īpašo ziņojumu (Nr. 23/2017)4 par 
Vienoto noregulējuma valdi (VNV). VNV ir noregulējuma iestāde lielām eurozonas 
bankām. Šajā revīzijā VNV uzstāja, lai no Revīzijas palātai sniegtajiem revīzijas 
pierādījumiem tiktu izslēgti ECB doti dati, un neiesniedza nekādus tās rīcībā esošus 
dokumentus, kas nāca no ECB. Tādējādi ERP nevarēja novērtēt noregulējuma plānu 
pilnīgumu un lielas daļas noregulējuma plānos dotās informācijas precizitāti. 

04 2018. gada janvārī ERP publicēja savu otro īpašo ziņojumu (Nr. 2/2018), šoreiz par 
ECB krīzes vadību saistībā ar banku uzraudzības pienākumiem5. ECB atkal liedza piekļuvi 
dokumentiem, kas ERP bija vajadzīgi šīs revīzijas veikšanai, tāpēc ERP publicēja tikai 
provizoriskus secinājumus par dažiem ECB krīzes vadības aspektiem saistībā ar banku 
uzraudzības pienākumiem. Galu galā ERP nespēja apstiprināt ECB krīzes vadības 
efektivitāti praksē. 

                                                      
1 Balstoties uz 300. augstāko revīzijas iestāžu starptautisko standartu (ISSAI). 

2 ERP īpašais ziņojums Nr. 29/2016 “Vienotais uzraudzības mehānisms — labs sākums, bet 
vajadzīgi turpmāki uzlabojumi”. 

3 Cita starpā sk. ERP īpašā ziņojuma Nr. 29/2016 19. punktu un II pielikumu. 

4 ERP īpašais ziņojums Nr. 23/2017 “Vienotā noregulējuma valde: ir sākts darbs pie sarežģītā 
banku savienības uzdevuma, tomēr vēl ļoti daudz jāpaveic”. 

5 ERP īpašais ziņojums Nr. 2/2018 “Eiropas Centrālās bankas darbības efektivitāte, īstenojot 
banku krīzes vadību”. 
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05 Eiropas Parlaments 2018. gada aprīlī, īstenojot Komisijas 2016. gada budžeta 
izpildes apstiprināšanas procedūru, atzina ERP centienus un problēmas, ar kurām tā bija 
sastapusies. Tostarp Parlaments secināja, ka pārskatatbildības aspektā nav pieņemams, 
ja revidējamā vienība pati uz savu roku lemj, kurus dokumentus uzrādīt ārējam 
revidentam. Parlaments aicināja ECB sadarboties ar ERP un nodrošināt pilnu piekļuvi 
prasītajiem dokumentiem. Turklāt Parlaments lūdza ERP līdz 2018. gada novembrim to 
informēt, vai šai problēmai saistībā ar piekļuvi dokumentiem ir rasts risinājums.  

Problēma un ERP centieni 
06 Ārējā publiskā sektora revīzija ir demokrātiskas sabiedrības un tiesiskuma būtisks 
elements Eiropas Savienībā, un tai ir svarīga loma, lai nodrošinātu publiskās pārvaldes 
lietderību, pārskatatbildību, efektivitāti un pārredzamību6. Tiesiskums ir svarīgs 
demokrātijas princips, kas garantē, ka publiski ieviestie juridiskie kodeksi un procesi 
vienādā mērā attiecas uz visiem sabiedrības locekļiem, tostarp publiskās pārvaldes 
darbiniekiem. Pārskatatbildība un pārredzamība ļauj iedzīvotājiem un parlamentam 
prasīt saviem pārstāvjiem un lēmumu īstenotājiem atskaitīties par rīcību. Ārējo 
revidentu sagatavotie neatkarīgie ziņojumi ir svarīgs ieguldījums šajā pārskatatbildības 
procesā. 

07 Eiropas Savienībā pārskatatbildība ir īpaši svarīga banku uzraudzības jomā, kur riska 
realizēšanās var apdraudēt finanšu sistēmu un vienotā tirgus stabilitāti. Pēc finanšu 
krīzes likumdevējs uzticēja banku uzraudzību vienotajam uzraudzības 
mehānismam (VUM), juridiski ECB paspārnē. Pārraudzības pilnvaras tika deleģētas ECB, 
jo atbilstoši Meroni doktrīnai7 ir jāierobežo ES aģentūrām nododamās pilnvaras. 
ECB nodrošina tiesisko regulējumu un deleģē piecus pārstāvjus VUM Uzraudzības valdē, 
taču piedalās arī valstu iestādes, kurām Valdē ir 19 pārstāvji. Valstu iestādes nodrošina 
arī personālresursus, veic nozīmīgus pienākumus pārbaudēs uz vietas un tieši uzrauga 
mazākās bankas. Rezultātā ir izveidota sarežģīta sistēma, kurā ECB ir liela rīcības brīvība, 
pamatojoties uz ekspertu viedokli ļoti tehniskā un kompleksā jomā, tomēr ECB paļaujas 
arī uz sadarbību ar kompetentajām valstu iestādēm. Ja šādā sarežģītā sistēmā trūkst 
pārskatatbildības un pārredzamības, ārkārtīgi negatīvi var tikt skartas publiskās finanses. 
Pat tagad, kad ir izveidots vienotais noregulējuma mehānisms, dažos apstākļos tiesiskais 
regulējums joprojām pieļauj, ka bankām pienākas valsts atbalsts vai noregulējuma 

                                                      
6 Atbilstoši ANO Rezolūcijai A/66/209. 

7 Lietas 9/56 un 10/56, Meroni & Co, Industrie Metallurgiche / Augstā iestāde, 
[1957 – 1958.] ECR 133. 
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atbalsts, piemēram, preventīva rekapitalizācija, valdības finanšu stabilizācijas 
instruments un vienotais noregulējuma fonds.  

08 Kopš 2015. gada, kā aprakstīts 2. un 4. punktā, ERP ir pielikusi lielas pūles, lai 
veicinātu pārskatatbildību saistībā ar eurozonas banku uzraudzību un līdz ar to sniegtu 
informāciju likumdevējiem un sabiedrībai par efektivitātes līmeni, kas sasniegts 
jaunizveidotajā ES mēroga banku uzraudzības sistēmā. Tomēr ECB atteicās sniegt 
svarīgu informāciju.  

09 Eiropas Savienības augstāko revīzijas iestāžu kontaktkomiteja (KK) 2015. gada 
jūnijā brīdināja, ka, tā kā daudzi uzraudzības uzdevumi ir uzticēti ECB, tad revīzija vairs 
pilnībā neaptver banku uzraudzību8. Atbildot uz šo brīdinājumu, 2015. gada decembrī 
Eurogrupas priekšsēdētājs Kontaktkomitejai adresētā vēstulē paziņoja, ka revīzijas 
aptvērums nav ierobežots, jo ERP ir pietiekamas revīzijas tiesības. Tomēr viņš aicināja 
Eiropas Komisiju izpētīt, vai juridiski būtu iespējams noslēgt pamatnolīgumu starp 
ERP un ECB. Atbilstoši šim aicinājumam 2016. gada jūlijā Vācijas un Nīderlandes 
augstāko revīzijas iestāžu priekšsēdētāji, kuri vada KK Darba grupu banku savienības 
jautājumos, nosūtīja kopīgu vēstuli Eiropas Komisijai. 2017. gada decembrī šī KK darba 
grupa publicēja ziņojumu9, kurā secināts, ka reāli revīzijas tvēruma pārrāvums ir 
vērojams, un tam par iemeslu ir ECB rīcība. Turklāt 2018. gada novembrī KK aicināja 
likumdevējus pilnībā pieskaņot ERP pilnvaras attiecībā uz ECB banku pārraudzību tām 
pilnvarām, kādas ERP ir attiecībā uz pārējām Savienības iestādēm10. 

10 Eiropas Komisija 2017. gada oktobrī publicētajā dokumentā par VUM regulas11 
pārskatīšanu uzsvēra, ka ECB ir jāsniedz ERP visi dokumenti vai informācija, kas ERP ir 
nepieciešama tās uzdevumu veikšanai saskaņā ar juridiskajām pilnvarām. Komisijas 
pārskatīšanas dokumentā tika iekļauts arī aicinājums ECB un ERP noslēgt starpiestāžu 
nolīgumu, kurā būtu precizētas informācijas apmaiņas procedūras tā, lai ERP būtu 
piekļuve jebkādai informācijai, kas tai vajadzīga revīzijas pilnvaru īstenošanai. 

                                                      
8 KK paziņojums “Pilnībā revidējamas, pārskatatbildīgas un efektīvas banku uzraudzības 

kārtības nodrošināšana pēc vienotā uzraudzības mehānisma ieviešanas”. 

9 Darba grupas Eiropas banku savienības jautājumos ziņojums Eiropas Savienības augstāko 
revīzijas iestāžu kontaktkomitejai un Eiropas Revīzijas palātai (14.12.2017). 

10 Kontaktkomitejas 2018. gada 13. novembra paziņojums (CC 1/2018): 
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/CC_STATEMENT_2018/CC-
STATEMENT-SSM-DEFICIENCIES-EN.pdf 

11 Regula (ES) Nr. 1024/2013. 
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11 Atbilstoši Komisijas ierosinājumam 2018. gada februārī ERP iesniedza ECB 
saprašanās memoranda projektu, kura pieņemšana atvieglotu ERP piekļuvi informācijai, 
kas tai vajadzīga pienākumu veikšanai, un novērstu ECB bažas par konfidenciālas 
informācijas apstādi.  

12 2018. gada novembrī ECB vēl nebija sniegusi atbildes vai komentārus par 
ERP ierosināto saprašanās memorandu. Kad ERP apvaicājās par šīs lietas virzību, ECB 
2018. gada aprīlī informēja Palātu, ka tā konsultējas ar iesaistītajām personām. 
ERP vēlreiz interesējās par šo jautājumu 2018. gada jūnijā, un ECB atbildēja, ka tā gaida 
Komisijas atbildi (sk. I pielikumu). 

ERP nostāja 
13 ERP pilnvaras veikt ECB neatkarīgu ārējo revīziju ir noteiktas Līgumā par Eiropas 
Savienības darbību12, proti, 4. protokola 27. panta 2. punktā: “Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 287. pants attiecas tikai uz ECB vadības darbības efektivitātes 
pārbaudi.” Turklāt VUM izveides regulā ir īpaši noteikts, ka ERP “(..) ņem vērā 
uzraudzības uzdevumus, kas ECB ir uzticēti ar šo regulu”13. Lai gan vārds “darbības” 
[“operational”] neparādās Līguma franču un vācu valodas redakcijās un nav definēts 
starptautiskajos revīzijas standartos, toties “efektivitātes” (jeb “lietderības”) jēdziens jau 
ilgu laiku ir skaidri definēts kā starptautiskajos revīzijas standartos, tā arī Finanšu regulā, 
ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ERP Lietderības revīzijas rokasgrāmatā, 
kas ir publiski pieejama14. 

14 ERP uzskata, ka uzraudzības darbību jomā efektivitātes novērtējums nozīmē 
novērtēt to, vai uzraudzības iestādes veic pienākumus tādā veidā, kas mazina risku, ka 
radīsies finanšu nestabilitāte vai, iespējams, nevajadzīgi budžeta resursu izdevumi15. 
ERP veiktajās lietderības revīzijās netiktu vērtēta atsevišķu uzraudzības lēmumu 

                                                      
12 LESD, 285. pants un 287. panta 2. punkts. 

13 Regula (ES) Nr. 1024/2013, 20. panta 7. punkts. 

14 Finanšu regulas (ES, Euratom) 2018/1046 33. pantā ir noteikts, ka lietderības princips “skar 
labāko attiecību starp izmantotajiem resursiem, veiktajiem pasākumiem un mērķu 
sasniegšanu”. ERP Lietderības revīzijas rokasgrāmatas 1.2.2. nodaļā lietderības princips ir 
definēts kā “labākā attiecība starp izmantotajiem resursiem un tiešajiem rezultātiem, 
koprezultātu un ietekmi”.  

15 ERP uzskata, ka efektivitātes jēdziens banku uzraudzības jomā nav tāds pats kā monetārās 
politikas jomā. 
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pareizība, kas ir atbilstības revīziju aspekts un ko juridiski izskata Eiropas Tiesa. Tāpat arī 
finanšu revīzijas joprojām veiktu neatkarīgi privātā sektora revidenti, kā to nosaka 
tiesību akti.  

15 Pamatojoties uz attiecīgajiem starptautiskajiem standartiem, revidenta ziņā ir 
noteikt, kāda informācija ir vajadzīga revīzijas uzdevumu veikšanai un secinājumu 
izdarīšanai16. Turklāt starptautiskā mērogā ir atzīts, ka ir svarīgi augstākajām revīzijas 
iestādēm dot neierobežotu piekļuvi informācijai17. Tas attiecas arī uz ERP, kurai ir 
tiesības lūgt ECB “visus dokumentus vai informāciju, kas tai vajadzīga, lai veiktu savus 
uzdevumus”18, kā noteikts Līgumā. Tāpēc nav pieņemams, ka revidējamā vienība nosaka 
apmēru tiesībām piekļūt dokumentiem vai jebkādā veidā ierobežo piekļuvi 
dokumentiem. Tomēr kopš 2015. gada ECB kā revidējamā vienība ir vienpusēji lēmusi, 
kādu informāciju tā uzskata par vajadzīgu ERP uzdevumu veikšanai. 

16 Līdz šim ECB ir argumentējusi, ka ārēja lietderības revīzija nesaskanētu ar centrālās 
bankas neatkarību. Tomēr daudzās ekonomiski attīstītākajās valstīs un ES dalībvalstīs 
ierastā prakse ir banku uzraudzībai piemērot ārējo publiskā sektora revīziju pat tad, ja 
banku uzraudzību veic centrālā banka19. Tas pierāda ne tikai to, ka publiskā sektora ārējā 
revīzija ir saskanīga ar centrālo banku neatkarību un Bāzeles principu attiecībā uz banku 
uzraudzību, bet arī to, ka šis ir viens no labas publiskās pārvaldes pamatprincipiem. 
Atbilstoši šiem faktiem arī viens no ECB Padomes locekļiem ir atzinis vajadzību pēc 
pienācīgām pārskatatbildības prasībām, tostarp vajadzību pēc ārējās publiskā sektora 
revīzijas (sk. 1. izcēlumu)20. 

1. izcēlums. 

Izvilkumi no Yves Mersch īpašās uzrunas “Centrālās bankas neatkarības 
pārskatīšana” 

“Saskaņā ar Līguma 130. pantu un Tiesas judikatūru ir skaidrs, ka ECB neatkarība 
nesniedzas tālāk par eurosistēmai piešķirto uzdevumu veikšanu (..). Tāpēc uzdevumi 

                                                      
16 Piemēram, 200. ISA un 1. un 10. ISSAI. 

17 1. ISSAI 10. iedaļa un 10. ISSAI 4. princips atbilstoši ANO Rezolūcijai A/66/209. 

18 LESD 287. panta 3. punkts, kas pilnībā piemērojams ERP pilnvarām saistībā ar ECB. 

19 Piemēram, ASV un Kanādā (sk. ERP īpašā ziņojuma Nr. 29/2016 V pielikumu), kā arī Vācijā, 
Francijā, Spānijā un Nīderlandē (sk. Darba grupas banku savienības jautājumos ziņojumu 
Augstāko revīzijas iestāžu kontaktkomitejai, 1. papildinājums). 

20 Yves Mersch īpašā uzruna 2017. gada 30. martā “Centrālās bankas neatkarības 
pārskatīšana”. 
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un funkcijas, kas ECB piešķirti ar sekundārajiem tiesību aktiem [tādi kā banku 
uzraudzība] neietilpst neatkarības principa tvērumā, kāds tas noteikts Līguma 
130. pantā (..).” 

“ECB atbildība par uzraudzības uzdevumiem ir pastiprināta un atšķiras no tās 
atbildības, kas attiecas uz monetārās politikas īstenošanas uzdevumu, jo atbildībai 
par uzraudzību ir lielāka iespējamā ietekme uz nodokļu maksātājiem (..).” 

17 Turklāt Eiropas Savienības Tiesa ir skaidri noteikusi, ka, lai gan ECB ir liela 
neatkarība, veicot ar Līgumu piešķirtos uzdevumus, tas “ECB pilnībā neatdala no Eiropas 
Savienības un uz ECB attiecas viss ES tiesiskuma spektrs”. Cita starpā Tiesa ir noteikusi, 
ka uz ECB attiecas “pārskatīšana Tiesā un ERP kontrole”21. Tiesa ir atzīmējusi, ka minētie 
uzdevumi var pārklāties, tomēr tie ir pilnībā atšķirīgi: “(..) taisot spriedumu, Tiesai 
vispārēji jābalstās uz tiesvedības priekšmetu. Turpretī Revīzijas palāta (..) var rīkoties pēc 
savas iniciatīvas un turklāt pati noteikt revīzijas priekšmetu, ievērojot savas pilnvaras.”22 

18 Atbildot vienam no Eiropas Parlamenta deputātiem23, ECB argumentēja, ka tā 
nevar sniegt ERP daļu informācijas, jo to nosaka konfidencialitātes prasības. Taču 
primārajos tiesību aktos ir prasīts visām ES iestādēm “nosūtīt Revīzijas palātai pēc tās 
pieprasījuma jebkādus dokumentus vai informāciju, kas tai ir vajadzīga, lai izpildītu savu 
uzdevumu”24. Tātad ERP ir plašas tiesības prasīt tiešu piekļuvi visai informācijai, ko tā 
uzskata par nepieciešamu revīzijas uzdevumu veikšanai, tostarp, attiecīgos gadījumos, 
piekļuvi konfidenciāliem dokumentiem un banku specifiskajai informācijai. Ja turpmāku 
revīziju laikā ECB atteiksies sniegt ERP revīzijas informāciju vai attiecīgi nerīkosies 
gadījumos, kad ERP lūgs sniegt revīzijas informāciju, ERP ir iespēja iesniegt šo jautājumu 
izskatīšanai ES Tiesā. 

19 ERP standarta prakse ir novērtēt un aizsargāt konfidenciālu informāciju. Tā tas ir 
bijis vairākās revīzijās, tostarp Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes un Vienotā 
noregulējuma valdes revīzijās. Jāuzsver, ka ERP un tās darbiniekiem piemēro skaidras 
prasības attiecībā uz dienesta noslēpumu, kuras izriet tieši no Līguma, Eiropas Savienības 

                                                      
21 2003. gada 13. jūlija spriedums lietā C-11/00 Komisija/ECB, ECLI:EU:C:2003:395, 

135. punkts. 

22 Ģenerāladvokāta Trstenjak 2011. gada 25. maija atzinums lietā Eiropas Komisija / Vācijas 
Federatīvā Republika, 71. punkts. 

23 VUM priekšsēdētājas Danièle Nouy 2018. gada 21. marta atbilde uz Eiropas Parlamenta 
deputāta Miguel Viegas vēstuli (QZ006). 

24 LESD 287. panta 3. punkts. 
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Civildienesta noteikumiem un ERP ētikas satvara25. Šie noteikumi sniedz pietiekamas 
garantijas, ka konfidenciāli dokumenti, ko ERP iesniedz revidējamās vienības, netiek 
izpausti nepiederīgām personām26. 

20 Līdz šim ECB ir apgalvojusi, ka pienācīgas publiskā sektora revīzijas iztrūkumu 
kompensē citas pārskatatbildības prasības, piemēram, bankas gada pārskati vai 
Komisijas pārskati. Jāatzīmē, ka gada pārskati, likumdevēju pārskati un atbildes uz 
likumdevēju jautājumiem nepastāv tikai ES vien; tā ir ierasta prakse valstīs, kuras pilnībā 
ļauj veikt banku uzraudzītāju lietderības revīzijas. Vēl svarīgāk – pārskatatbildības 
kārtība, kas ir atkarīga no iestādes vēlēšanās atklāt informāciju, diezin vai būs efektīva. 
Efektīvu pārskatatbildību nodrošinās tikai tādas neatkarīgu profesionālu revidentu 
atbilstoši starptautiskajiem standartiem veiktas lietderības revīzijas, kurās var garantēt 
pilnīgu piekļuvi informācijai. 

21 Šajā kontekstā ERP uzsver, ka starptautiskajos standartos nepārprotami ir prasīts, 
lai visu demokrātisku valstu pārvaldē pastāvētu pienācīga publiskā sektora revīzijas 
kārtība (sk. 6. punktu). Citāda pārskatatbildības kārtība nevar aizstāt iedzīvotāju un 
parlamentu tiesības uz pienācīgu publiskā sektora revīziju, īpaši jomā, kas iedzīvotāju 
finansiālās intereses skar tik ļoti kā pienācīga banku uzraudzība. Publiskā sektora revīzija 
sniedz pārliecību un informāciju par publisko līdzekļu izlietojumu un risku, kādam 
pakļauti nodokļu maksātāji. 

Kopsavilkums un aicinājums rīkoties 
22 ERP ir veltījusi daudz pūļu, lai pildītu savu pienākumu veicināt pārskatatbildību un 
pārredzamību banku uzraudzības un noregulējuma jomā. Tomēr ECB pašreizējā nostāja 
saistībā ar ERP piekļuvi revīzijas dokumentiem un informācijai neļauj ERP pienācīgi pildīt 
tiesību aktos noteiktos pienākumus. Tāpēc banku uzraudzības jomā, kurā iespējams 
ievērojams publisko līdzekļu apdraudējuma risks, joprojām nav iespējama pienācīga 
publiskā sektora revīzijas kārtība un joprojām nav pietiekamas pārskatatbildības.  

                                                      
25 LESD 339. pants, ES Civildienesta noteikumu 17. pants un Eiropas Revīzijas palātas Ētikas 

vadlīniju 4. iedaļa (Lēmums Nr. 66–2011). 

26 Turklāt dažiem ERP darbiniekiem ir drošības pielaide (to piešķir dalībvalstis), kas viņiem ļauj 
piekļūt ES klasificētai informācijai līdz līmenim “konfidenciāla informācija” vai “slepena 
informācija”. ERP ir ieviesta arī pamatīga fiziska, loģiska un organizatoriska informācijas 
drošības politika.  
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23 Tāpēc ERP īpaši vēlas vērst Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas uzmanību 
uz progresa trūkumu sarunās ar ECB un aicina  

o sniegt pilnīgu atbalstu ERP uzdevumiem un tiesībām piekļūt dokumentiem saistībā 
ar ECB un banku uzraudzību un, konkrēti,  

o grozīt VUM izveides regulu (ES) Nr. 1024/2013, lai tajā būtu skaidri paredzētas 
ERP pilnvaras veikt ECB uzraudzības funkciju lietderības revīziju un Līgumā 
noteiktās ERP pilnīgās tiesības piekļūt visiem dokumentiem, kurus tā uzskata par 
vajadzīgiem minētajā nolūkā. 
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I pielikums. ERP veikto pasākumu laika 
grafiks 

Datums Publikācijas Apraksts 

2011. g. oktobris 

Kontaktkomitejas 
(KK) rezolūcija, kas izriet 
no idejām veidot 
padziļinātu ekonomisko 
un monetāro 
savienību (EMS) 

KK reaģē uz paredzētajām izmaiņām 
ES finanšu un ekonomikas pārvaldībā. 
Komiteja uzsver, cik svarīgi ir pietiekamas 
pārredzamības, piemērotas 
pārskatatbildības un pienācīgas publiskā 
sektora revīzijas principi. 

2012. g. decembris 

Padomes nostāja par 
tiesību aktu 
priekšlikumiem izveidot 
VUM 

 

2013. g. februāris 

ERP atzinums par 
paredzētajām revīzijas 
tiesībām attiecībā uz 
VUM 

ERP uzskata, ka darbības efektivitāte 
ietver pareizas finanšu pārvaldības 
revīziju. 

2013. g. maijs 
KK paziņojums par tiesību 
aktu priekšlikumiem 
attiecībā uz EMS 

KK atzinīgi vērtē skaidros piekšlikumus 
padziļināt EMS. Šajā kontekstā tā 
atkārtoti uzsver, cik svarīgi ir paredzēt 
konsekventu revīzijas un 
pārskatatbildības kārtību, kā arī ES tiesību 
aktos paredzēt ārējo revīziju, īpaši 
saistībā ar banku savienības izveidi. 

2013. g. oktobris VUM regulas publicēšana 
Oficiālajā Vēstnesī  

2014. g. jūnijs 
ERP informē ECB par 
plāniem sākt lietderības 
revīziju 

VUM darbības efektivitātes revīzija. 

2014. g. jūlijs 
ERP īpašais ziņojums 
Nr. 5/2014 par Eiropas 
Banku iestādi (EBI) 

ERP iesaka skaidri nodalīt EBI, VUM un 
valstu revīzijas iestāžu atbildību. 

2015. g. jūnijs ERP informē ECB, ka ir 
pieņemts revīzijas plāns 

VUM revīzijas plāns ilgi iekavējas, jo norit 
garas diskusijas ar ECB par ERP pilnvarām. 

2015. g. jūnijs 

KK paziņojums par 
iespējamu revīzijas 
pārrāvumu un 
ARI revīzijas tiesībām 
banku uzraudzības jomā 

ES ARI brīdina, ka, iespējams, ir radies 
revīzijas pārrāvums attiecībā uz banku 
uzraudzību Eiropā un aicina ieviest 
pienācīgu pārskatatbildību. Tiek publicēts 
dokuments, kurā apzinātas revīzijas 
tiesības attiecībā uz banku uzraudzību, 
uzsverot, ka ERP ir vajadzīgas līdzīgas 
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revīzijas tiesības, ņemot vērā 
VUM izveidi. 

2015. g. decembris 
Eurogrupas 
priekšsēdētāja atbildes 
vēstule Kontaktkomitejai 

Eurogrupa uzskata, ka ERP ir pilnvaras 
revidēt banku uzraudzību, bet aicina 
Komisiju apsvērt iespēju noslēgt 
saprašanās memorandu starp ECB un 
ERP. 

2016. g. jūlijs 

KK vārdā rakstīta kopīga 
Vācijas un Nīderlandes 
ARI vēstule Eiropas 
Komisijai 

Izteikts aicinājums Eiropas Komisijai 
risināt VUM regulas pārskatīšanā 
apzinātās problēmas. 

2016. g. novembris ERP īpašais ziņojums 
Nr. 29/2016 par VUM 

Ziņojumā norādīts uz to, ka ECB atsakās 
sniegt svarīgus dokumentus. 

2017. g. oktobris 

Eiropas Komisijas 
dokuments, kurā 
apkopoti VUM regulas 
pārskatīšanas rezultāti 

Komisija atkārtoti norāda uz ERP tiesībām 
piekļūt dokumentiem un aicina ECB un 
ERP noslēgt saprašanās memorandu. 

2017. g. decembris 

KK Darba grupas banku 
savienības jautājumu 
ziņojums par paralēlo 
revīziju attiecībā uz banku 
uzraudzību Eiropas 
Savienībā 

Darba grupa secina, ka ECB rīcības dēļ ir 
radies reāls revīzijas pārrāvums. 

2017. g. decembris 
ERP īpašais ziņojums 
Nr. 23/2017 par Vienotā 
noregulējuma valdi (VNV) 

ERP norāda, ka piekļuve dokumentiem ir 
daļēji ierobežota, jo VNV prasa izslēgt 
informāciju, kuras avots ir ECB, vai 
nesniedz informāciju. 

2018. g. janvāris 
ERP īpašais ziņojums 
Nr. 2/2018 par ECB krīzes 
vadību 

Tā kā ECB liedza piekļuvi svarīgiem 
dokumentiem, ERP secina, ka ir 
jāierobežo tvērums un ka attiecībā uz 
daļu ECB darba ir iespējams izdarīt tikai 
provizoriskus secinājumus. 

2018. g. februāris 
ERP iesniedz ECB 
saprašanās memoranda 
priekšlikuma projektu 

ERP iesniedz ECB saprašanās memoranda 
projektu (uz piecām lapām), kurā 
atbilstoši Komisijas ierosinājumam tiek 
skaidrota piekļuve dokumentiem. 

2018. g. marts 

ECB atbildes uz 
EP deputāta jautājumiem 
par ERP piekļuvi 
dokumentiem 

ECB norāda, ka ERP iesniegti dokumenti 
ierobežotā apmērā, jo ECB interpretē 
ERP pilnvaras kā ļoti ierobežotas. 

2018. g. aprīlis 

Eiropas Parlamenta 
paziņojums 2016. gada 
budžeta izpildes 
apstiprināšanas 
procedūras ietvaros 

Eiropas Parlaments atzīst, ka ECB nav 
ievērojis ERP tiesības piekļūt informācijai 
un lūdz ECB pilnībā sadarboties. EP arī 
lūdz ERP līdz 2018. gada beigām ziņot par 
stāvokļa attīstību. 
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2018. g. aprīlis 
ECB informē ERP, ka tā 
analizē ierosināto 
saprašanās memorandu 

ECB informē ERP, ka tā ir saņēmusi 
ierosināto saprašanās memorandu un 
analizē to. ECB piezīmē, ka tā plāno 
konsultēties ar ieinteresētajām 
personām. 

2018. g. jūnijs 

ERP interesējas, kad 
ECB varētu sniegt atbildi 
attiecībā uz ierosināto 
saprašanās memorandu 

ERP interesējas, kādā stadijā ir ierosinātā 
saprašanās memoranda analīze un kad 
varētu sagaidīt atbildi. 

2018. g. jūlijs 

ECB informē ERP, ka tā 
joprojām konsultējas ar 
ieinteresētajām 
personām 

ECB informē ERP, ka tā joprojām 
konsultējas ar ieinteresētajām personām 
un īpaši gaida atbildi no Komisijas. 

2018. g. oktobris 
ECB informē ERP, ka 
atbilde joprojām nav 
iespējama 

ECB informē ERP, ka tā joprojām nespēj 
sniegt atbildi attiecībā uz ierosināto 
saprašanās memorandu, jo aizvien notiek 
konsultēšanās ar ieinteresētajām 
personām. 

2018. g. novembris KK paziņojums 

KK aicina lēmumpieņēmējus nostiprināt 
pārskatatbildības un revīzijas kārtību, ko 
piemēro banku uzraudzībai, un 
nodrošināt ERP skaidras un plašas 
pilnvaras. 

2018. g. decembris ERP paziņojums Eiropas 
Parlamentam 

ERP publicē atbildi uz Eiropas Parlamenta 
2018. gada aprīlī izteikto lūgumu. 
ERP informē Parlamentu par saviem 
centieniem un paskaidro, ka šie jautājumi 
joprojām nav atrisināti. Tāpēc aizvien nav 
iespējams pienācīgi revidēt ECB banku 
uzraudzību, un pārskatatbildība joprojām 
ir ierobežota. 

Avots: ERP. 
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