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Przedmiot: Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i 
nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającej 
dyrektywę 2009/65/WE i dyrektywę 2014/59/UE(COM(2018)0094 – 
C8-0113/2018 – 2018/0043(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Pismem z dnia 4 marca 2019 r. zwrócił się Pan do Komisji Prawnej zgodnie z art. 39 
Regulaminu o wydanie opinii dotyczącej adekwatności zmiany podstawy prawnej 
przywołanego wyżej wniosku Komisji.

Komisja Prawna rozpatrzyła powyższą kwestię na posiedzeniu w dniu 18 marca 2019 r.

I – Kontekst

Wniosek ma na celu określenie podstawowych elementów obligacji zabezpieczonych oraz 
określenie wspólnej definicji, która stanowić będzie spójny i wystarczająco szczegółowy 
punkt odniesienia do celów regulacji ostrożnościowej, mający zastosowanie w różnych 
sektorach finansowych. Cel ten zostałby osiągnięty przez ustanowienie cech konstrukcyjnych 
obligacji zabezpieczonych, szczególnego nadzoru publicznego nad tymi instrumentami, 
przepisów zezwalających na korzystanie z oznaczenia „europejskie obligacje zabezpieczone” 
oraz spoczywających na właściwych organach obowiązków publikacji informacji 
w dziedzinie obligacji zabezpieczonych. 

Podstawę prawną wniosku przedstawionego przez Komisję stanowiły art. 53 i art. 114 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
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W następstwie negocjacji w sprawie tego dokumentu Rada zaproponowała skreślenie art. 53 
TFUE dotyczącego prawa przedsiębiorczości.

Pozostałą podstawę prawną stanowiłby zatem jedynie art. 114 TFUE, będący ogólną 
podstawą prawną dotyczącą środków harmonizujących ustawodawstw państw członkowskich 
na rynku wewnętrznym.

II – Odnośne artykuły traktatów

Artykuł 114 TFUE dotyczący harmonizacji na rynku wewnętrznym brzmi, jak następuje:

Artykuł 114
(dawny artykuł 95 TWE)

1.  Z zastrzeżeniem, że Traktaty nie stanowią inaczej, do urzeczywistnienia 
celów określonych w artykule 26 stosuje się następujące postanowienia. 
Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, 
przyjmują środki dotyczące zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych Państw Członkowskich, które mają na celu ustanowienie i 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania do przepisów podatkowych, przepisów 
dotyczących swobodnego przepływu osób ani odnoszących się do praw i 
interesów pracowników najemnych.

3. Komisja w swoich wnioskach przewidzianych w ustępie 1 w dziedzinie 
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i ochrony 
konsumentów przyjmie jako podstawę wysoki poziom ochrony, uwzględniając 
w szczególności wszelkie zmiany oparte na faktach naukowych. W ramach 
swoich odpowiednich kompetencji Parlament Europejski i Rada starają się 
również osiągnąć ten cel.

4. Jeżeli po przyjęciu środka harmonizującego przez Parlament Europejski i 
Radę, przez Radę lub przez Komisję, państwo członkowskie uzna za niezbędne 
utrzymanie przepisów krajowych uzasadnionych ważnymi względami 
określonymi w artykule 36 lub dotyczącymi ochrony środowiska, lub 
środowiska pracy, notyfikuje je Komisji, wskazując powody ich utrzymania.

5. Ponadto, bez uszczerbku dla ustępu 4, jeżeli po przyjęciu środka 
harmonizującego przez Parlament Europejski i Radę, przez Radę lub przez 
Komisję, Państwo Członkowskie uzna za niezbędne wprowadzenie przepisów 
krajowych opartych na nowych dowodach naukowych dotyczących ochrony 
środowiska lub środowiska pracy ze względu na specyficzny problem tego 
Państwa, który pojawił się po przyjęciu środka harmonizującego, notyfikuje 
ono Komisji projektowane środki oraz powody ich wprowadzenia.
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6. W terminie sześciu miesięcy od notyfikacji określonych w ustępach 4 i 5 
Komisja zatwierdza lub odrzuca przepisy krajowe, o których mowa, po 
sprawdzeniu, czy są one środkiem arbitralnej dyskryminacji lub ukrytym 
ograniczeniem w handlu między państwami członkowskimi i czy stanowią one 
przeszkodę w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego.

W przypadku braku decyzji Komisji w tym terminie przepisy krajowe 
określone w ustępach 4 i 5 są uważane za zatwierdzone.

W przypadku gdy jest to uzasadnione złożonością sprawy i nie ma 
niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego, Komisja może notyfikować danemu 
państwu członkowskiemu, że okres, o którym mowa w niniejszym ustępie może 
być przedłużony na kolejny okres trwający do 6 miesięcy.

7. W przypadku gdy w zastosowaniu ustępu 6 państwo członkowskie zostaje 
upoważnione do utrzymania lub wprowadzenia przepisów krajowych 
uchylających środek harmonizujący, Komisja bada niezwłocznie, czy należy 
zaproponować dostosowanie tego środka.

Artykuł 53 TFUE, który znajduje się w rozdziale dotyczącym prawa przedsiębiorczości w 
tytule dotyczącym swobodnego przepływu osób, usług i kapitału, brzmi, jak następuje:

Artykuł 53
(dawny artykuł 47 TWE)

1.  W celu ułatwienia podejmowania i wykonywania działalności prowadzonej 
na własny rachunek Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze 
zwykłą procedurą ustawodawczą, uchwalają dyrektywy zmierzające do 
wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów 
potwierdzających posiadanie kwalifikacji oraz do koordynacji przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich 
dotyczących podejmowania i wykonywania działalności prowadzonej na 
własny rachunek.

2.  W odniesieniu do zawodów medycznych i paramedycznych oraz 
farmaceutycznych, stopniowe znoszenie ograniczeń zależy od koordynacji 
warunków ich wykonywania w różnych państwach członkowskich.

III – Orzecznictwo w sprawie podstawy prawnej

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości „wybór podstawy prawnej 
wspólnotowego aktu prawnego musi być oparty na obiektywnych czynnikach, które mogą 
zostać poddane kontroli sądowej; należą do nich w szczególności cel i treść danego aktu”1. 

1 Sprawa C-45/86, Komisja przeciwko Radzie (Ogólny system preferencji celnych), Zb.Orz. 1987, s. 1439, 
pkt 5; sprawa
C-440/05 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. 2007, s. I-9097; sprawa C-411/06 Komisja przeciwko 
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Wybór niewłaściwej podstawy prawnej może zatem uzasadniać uchylenie danego aktu.

Jeżeli chodzi o połączenie kilku podstaw prawnych, należy ustalić, czy wniosek:
1. służy realizacji złożonego celu lub składa się z kilku elementów, a jeden z nich można 

uznać za główny lub przeważający, podczas gdy drugi ma charakter jedynie pomocniczy; 
czy 

2. dąży jednocześnie do realizacji większej liczby celów lub ma większą liczbę elementów, 
które są ze sobą nierozerwalnie związane, przy czym żaden z nich nie jest drugorzędny 
lub pośredni w stosunku do pozostałych.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości w pierwszym przypadku akt musi 
opierać się na jednej podstawie prawnej, mianowicie tej wymaganej przez główny lub 
przeważający cel lub element, a w drugim przypadku akt musi opierać się na poszczególnych, 
właściwych podstawach prawnych2.

IV - Cel i treść dyrektywy stanowiącej przedmiot wniosku

Obligacje zabezpieczone stanowią zobowiązania dłużne emitowane przez instytucje 
kredytowe i zabezpieczone wyodrębnioną pulą aktywów, z której właściciele obligacji mogą 
bezpośrednio zaspokoić swoje roszczenia jako wierzyciele uprzywilejowani. Jednocześnie 
właściciele obligacji posiadają także prawo do wystąpienia z roszczeniem wobec podmiotu 
będącego ich emitentem jako zwykli wierzyciele. Obligacje zabezpieczone emitowane są 
przez instytucje kredytowe i są niezawodnym i stabilnym źródłem finansowania dla 
europejskich banków.

Zgodnie z uzasadnieniem wniosku dyrektywa określałaby oparte na zasadach wymogi 
regulujące administrowanie programami emisji obligacji zabezpieczonych w przypadku 
niewypłacalności bądź restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji emitenta. Celem wniosku 
nie jest harmonizacja krajowych zasad postępowania w przypadku stwierdzenia 
niewypłacalności ani zmiana traktowania obligacji zabezpieczonych w przypadku 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na podstawie dyrektywy 2014/59/UE 
(dyrektywa w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków). 
Wręcz przeciwnie, szczegółowe przepisy ograniczono w nim do minimum niezbędnego, aby 
zapewnić stosowanie na całym jednolitym rynku zbioru wspólnych podstawowych przepisów 
mających charakter strukturalny. Państwa członkowskie będą miały pewien stopień swobody 
w formułowaniu własnych przepisów w celu transpozycji zasad określonych w dyrektywie.

Unijne ramy legislacyjne dotyczące obligacji zabezpieczonych powinny pozwolić zwiększyć 
zdolność instytucji kredytowych do zapewniania finansowania na rzecz gospodarki realnej 
i przyczynić się do rozwoju obligacji zabezpieczonych w całej Unii, zwłaszcza w państwach 
członkowskich, w których rynek tych obligacji obecnie nie istnieje.

Celem Komisji jest zadbanie, by w całej Unii obligacje zabezpieczone miały podobne cechy 
konstrukcyjne, które gwarantują ich zgodność z odpowiednimi wymogami ostrożnościowymi. 
Harmonizacja obligacji zabezpieczonych jest zatem spójna z celem Komisji, jakim jest 

Parlamentowi i Radzie, Zb.Orz. 2009, s. I-7585.
2 Zob. ww. sprawa C-411/06, pkt 46–47.
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zapewnienie stabilności finansowej, do którego osiągnięcia Komisja dąży, regulując rynki 
finansowe.

Wniosek składa się z 40 motywów i 34 artykułów, podzielonych na sześć tytułów 
określających przedmiot, zakres stosowania i definicje, cechy konstrukcyjne obligacji 
zabezpieczonych, nadzór publiczny nad obligacjami zabezpieczonymi, oznaczenie, zmiany w 
innych dyrektywach i przepisy końcowe. Tytuł dotyczący cech strukturalnych obligacji 
zabezpieczonych składa się z kolei z dwóch rozdziałów, dotyczących podwójnego regresu 
i wyłączenia z masy upadłościowej oraz puli aktywów stanowiących zabezpieczenie 
i pokrycie, przy czym drugi z nich jest podzielony na dwie sekcje, które dotyczą 
kwalifikujących się aktywów i określają wymogi dotyczące pokrycia i płynności. 

W wynegocjowanym tekście utrzymano tę ogólną strukturę dyrektywy, dodając tylko trzy 
nowe motywy, a zmiany wprowadzono bezpośrednio w tekście artykułów, nie dodając 
artykułów całkowicie nowych. 

Motyw 4 w brzmieniu zmienionym we wstępnym porozumieniu stanowi, że 
niezharmonizowane pozostają w Unii warunki emisji obligacji zabezpieczonych oraz że 
istnienie różnych krajowych ram lub ich brak, a także brak wspólnie uzgodnionej definicji 
obligacji zabezpieczonych, mogą stwarzać przeszkody utrudniające rozwój prawdziwie 
zintegrowanego jednolitego rynku obligacji zabezpieczonych.

W motywie 5 stwierdza się, że harmonizacja niektórych aspektów systemów krajowych ze 
wskazanymi najlepszymi praktykami powinna zatem zapewnić sprawny i nieprzerwany 
rozwój dobrze funkcjonujących rynków obligacji zabezpieczonych w Unii oraz ograniczyć 
potencjalne zagrożenia dla stabilności finansowej i jej słabości.

Motyw 9 odnosi się do sprawozdania Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB)3 
przedstawionego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS), Radzie i Komisji, w 
którym stwierdzono, że konieczna jest dalsza harmonizacja, aby zapewnić spójniejsze 
definicje i traktowanie pod względem regulacyjnym obligacji zabezpieczonych w Unii oraz że 
punktem wyjścia dla takiej harmonizacji powinny być istniejące dobrze funkcjonujące rynki 
w niektórych państwach członkowskich.

Artykuł 28 zmienia dyrektywę 2009/65/WE4, która była oparta na art. 47 TWE, będącym 
poprzednikiem art. 53 TFUE, a art. 29 zmienia dyrektywę 2014/59/UE5, która była oparta na 
art. 114 TFUE.

Dyrektywa, której dotyczy wniosek, została ponadto przedstawiona w pakiecie wraz z 
wnioskiem dotyczącym rozporządzenia w sprawie ekspozycji w postaci obligacji 

3 „EBA Report on covered bonds – Recommendations on harmonisation of covered bond frameworks in the EU” 
[Sprawozdanie EUNB w sprawie obligacji zabezpieczonych – zalecenia dotyczące harmonizacji ram obligacji 
zabezpieczonych w UE] (2016), EBA-Op-2016-23.
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego 
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).
5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na 
potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do 
instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 190).



PE637.262v02-00 6/7 AL\1181695PL.docx

PL

zabezpieczonych6, który jest także oparty na art. 114 TFUE.

V – Określenie właściwej podstawy prawnej

Z analizy wniosku wynika, że dyrektywa reguluje funkcjonowanie rynków obligacji 
zabezpieczonych w ramach ogólnych przepisów dotyczących funkcjonowania rynków 
finansowych. Dyrektywa wchodzi zatem w zakres stosowania art. 114 TFUE 
umożliwiającego przyjęcie środków służących zbliżeniu przepisów krajowych, których celem 
jest ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

W odniesieniu do art. 53 TFUE należy po pierwsze zauważyć, że o tym postanowieniu nie 
wspomina się w treści wniosku – w tym w części szczegółowej jego uzasadnienia, która 
dotyczy wyboru podstawy prawnej – a także że wniosek nie zawiera wyjaśnienia zasadności 
jego dodania. We wniosku jedynie pośrednio odniesiono się do art. 53 TFUE, gdyż jedna z 
dyrektyw zmienionych dyrektywą, której dotyczy wniosek, opierała się na poprzedniku tego 
artykułu.

Po drugie, jak wskazał Wydział Prawny7, art. 53 TFUE dodano jako podstawę prawną ze 
względu na art. 19 wniosku, zatytułowany „Zezwolenie na uruchomienie programu emisji 
obligacji zabezpieczonych”. Przepis ten przewiduje konieczność uzyskania przez instytucje 
kredytowe zezwolenia na uruchomienie programu emisji obligacji zabezpieczonych w ramach 
programu emisji obligacji zabezpieczonych na rzecz ochrony inwestorów. Państwa 
członkowskie są upoważnione do przyznania uprawnienia do udzielania tego zezwolenia 
właściwym organom oraz do określania wymogów warunkujących uzyskanie zezwolenia. 

Z jednej strony jednak art. 19 wniosku nie wchodzi w zakres art. 53 TFUE, gdyż nie dotyczy 
dostępu do zawodu („podejmowanie i wykonywanie działalności prowadzonej na własny 
rachunek”): instytucja kredytowa emitująca obligacje zabezpieczone posiadałaby już 
zezwolenie na działanie w takim charakterze i dlatego jej ogólna działalność na rynku nie jest 
uzależniona od uzyskania zezwolenia zgodnie z tym artykułem. Wymóg uzyskania 
zezwolenia jest jedynie dodatkowym warunkiem w sytuacji, gdy obligacje są emitowane w 
ramach programu.

Z drugiej strony, nawet gdyby uznać, że art. 19 dotyczy dostępu do zawodu, byłby to element 
jedynie pomocniczy w stosunku do przeważającego celu wniosku, jakim jest harmonizacja 
uregulowań dotyczących obligacji zabezpieczonych. Zgodnie z orzecznictwem środek musi 
opierać się na jednej podstawie prawnej, mianowicie tej wymaganej przez główny lub 
przeważający cel lub element.

Ponieważ wyraźnym celem złożonego wniosku jest harmonizacja obligacji zabezpieczonych 
na rynku wewnętrznym, jego podstawą prawną musi być art. 114 TFUE.

VI – Wniosek i zalecenie

6 Wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do 
ekspozycji w postaci obligacji zabezpieczonych (COM(2018)0093).
7 Zob. opinia Wydziału Prawnego, SJ-0199/18, pkt 17.
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W świetle powyższej analizy art. 53 TFUE, który umożliwia przyjęcie środków służących 
zbliżeniu przepisów krajowych dotyczących dostępu do zawodu, nie stanowi właściwej 
podstawy prawnej dla wniosku. Sam art. 114 TFUE stanowi zatem wystarczającą podstawę 
prawną dyrektywy. 

Na posiedzeniu w dniu 18 marca 2019 r. Komisja Prawna postanowiła w związku z tym 15 
głosami (nikt nie wstrzymał się od głosu)8 wydać zalecenie, że Komisja Gospodarcza i 
Monetarna może wyrazić zgodę na skreślenie art. 53 TFUE, co wstępnie uzgodniono z Radą.

Z wyrazami szacunku

Pavel Svoboda

8 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Pavel Svoboda (przewodniczący), Jean-Marie Cavada, Kostas 
Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Jytte Guteland, 
Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Dominique Bilde (w 
zastępstwie Marie-Christine Boutonnet na mocy art. 200 ust. 2), Josef Weidenholzer (w zastępstwie Evelyn 
Regner na mocy art. 200 ust. 2).


