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Stopień uprzywilejowania wierzycieli banków w
przypadku postępowania upadłościowego
Jeden z wniosków zawartych w pakiecie reform systemu bankowego z 2016 r., dotyczący stopnia
uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu
upadłościowym, ma zostać poddany pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym podczas drugiej sesji
listopadowej.

Kontekst
W wyniku globalnego kryzysu finansowego Unia Europejska przeprowadziła szeroko zakrojoną reformę ram
regulacyjnych w zakresie usług finansowych. Dzięki przepisom takim jak dyrektywa w sprawie naprawy oraz
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków reforma gwarantuje, że za pomocą mechanizmów takich
jak konwersja długu na kapitał (podział strat pomiędzy akcjonariuszy i wierzycieli) naprawy lub restrukturyzacji
banków znajdujących się w trudnej sytuacji można dokonać bez narażania innych banków na
niebezpieczeństwo oraz bez przeznaczania pieniędzy podatników na ratowanie banków mających trudności.
W trosce o dostępność wystarczających środków finansowych na konwersję długu na kapitał dyrektywa w
sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków wymaga od organów ds.
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wyznaczenia bankom minimalnego wymogu funduszy własnych i
zobowiązań kwalifikowanych. Równolegle w skali międzynarodowej przyjęto podobny standard dla banków o
znaczeniu systemowym, określany jako całkowita zdolność do pokrycia strat. Owe dyskrecjonalne wymogi w
zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych oraz obowiązkowy wymóg w zakresie całkowitej
zdolności do pokrycia strat, wprowadzające konieczność podporządkowania zobowiązań kwalifikowalnych,
skłoniły niektóre państwa członkowskie do zmiany w prawie krajowym stopnia uprzywilejowania niektórych
wierzycieli banków. Z uwagi na fakt, że przyjęte dotychczas przepisy krajowe różnią się między sobą, może to
skutkować odmiennym traktowaniem posiadaczy niezabezpieczonych papierów dłużnych i innych wierzycieli
banków w różnych państwach członkowskich. Ponadto standardy dotyczące całkowitej zdolności do pokrycia
strat i minimalnego wymogu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych mogą odbiegać od przepisów
krajowych dotyczących zwykłego postępowania upadłościowego, co może prowadzić do sytuacji, w której
wierzyciele mogą utrzymywać, że ich sytuacja jest gorsza w przypadku restrukturyzacji i uporządkowanej
likwidacji niż w przypadku likwidacji.

Wniosek Komisji Europejskiej
W listopadzie 2016 r. Komisja zaproponowała zaradzenie tej sytuacji za pomocą dyrektywy przewidującej, że
państwa członkowskie musiałyby zadbać o to, aby w przypadku wszystkich podmiotów objętych zakresem
obowiązywania dyrektywy w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, z
wyjątkiem oddziałów banków mających siedzibę poza UE, niezabezpieczone wierzytelności z nowej kategorii
instrumentów podrzędnego długu uprzywilejowanego miały niższy stopień uprzywilejowania niż
niezabezpieczone wierzytelności wynikające z instrumentów dłużnych o najwyższym stopniu uprzywilejowania
w krajowym prawie dotyczącym niewypłacalności. Ponadto państwa członkowskie mają obowiązek
zagwarantować, że w krajowych postępowaniach upadłościowych niezabezpieczone wierzytelności z owej
nowej kategorii będą miały wyższy stopień uprzywilejowania niż wierzytelności wynikające z pozycji kapitału
podstawowego Tier I, instrumentów dodatkowych w Tier I, instrumentów w Tier II oraz z długu
podporządkowanego niebędącego kapitałem dodatkowym Tier I ani Tier II.
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Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W dniu 10 października 2017 r. Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON) przyjęła swoje sprawozdanie.
Parlament i Rada osiągnęły kompromis w dniu 25 października 2017 r. Najważniejsze poprawki wprowadzone
do wniosku dotyczą wydłużenia pierwotnego, umownego terminu wymagalności instrumentów dłużnych do
co najmniej jednego roku. Do wykazu dokumentów umownych dodaje się prospekt emisyjny, w którym należy
wyraźnie zwrócić uwagę na niższy stopień uprzywilejowania. Z myślą o dodatkowej pewności prawnej
wprowadza się zmiany do systemu Komisji opartego na zasadzie praw nabytych, zgodnie z którym
wierzytelności wynikające z instrumentów dłużnych wyemitowanych przed wejściem w życie dyrektywy
podlegają przepisom krajowym przyjętym do dnia 31 grudnia 2016 r. Wprowadza się dwa ważne wyjątki.
Pierwszy dotyczy sytuacji, w której państwo członkowskie przyjęło przepisy krajowe odpowiadające już celom
dyrektywy, natomiast drugi odnosi się do państw, które przed tą datą przyjęły przepisy, zgodnie z którymi
wierzytelności te rozbija się na co najmniej dwie różne kategorie uprzywilejowania lub zmienia się stopień
uprzywilejowania tych wierzytelności w stosunku do wszystkich innych wierzytelności mających ten sam
stopień uprzywilejowania. Zgodnie z art. 2, który dotyczy transpozycji, państwa członkowskie mają obowiązek
uchwalenia – do stycznia 2019 r. – przepisów gwarantujących przestrzeganie dyrektywy, przez co termin ten
zostaje dostosowany do terminu wejścia w życie standardu w zakresie całkowitej zdolności do pokrycia strat.

Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2016/0363(COD);
komisja przedmiotowo właściwa: ECON; sprawozdawca:
Gunnar Hökmark (PPE, Szwecja). Więcej informacji
można znaleźć w nocie informacyjnej pt.
„Opracowywanie prawa UE”.
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