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Assunto: Parecer sobre a base jurídica da proposta de diretiva do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativa à emissão de obrigações cobertas e à supervisão pública 
dessas obrigações e que altera a Diretiva 2009/65/CE e a Diretiva 2014/59/UE 
(COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD))

Senhor Presidente,

Por carta de 4 de março de 2019, solicitou V. Ex.ª à Comissão dos Assuntos Jurídicos, ao 
abrigo do disposto no artigo 39.º do Regimento, um parecer sobre a pertinência da 
modificação da base jurídica da proposta da Comissão em epígrafe.

A comissão procedeu à análise da supracitada questão na sua reunião de 18 de março de 2019.

I – Contexto

A proposta visa especificar os elementos essenciais das obrigações cobertas e apresentar uma 
definição comum que constituirá um ponto de referência coerente e suficientemente 
pormenorizado para efeitos da regulamentação prudencial, aplicável aos diferentes setores 
financeiros. Tal será feito estabelecendo as características estruturais dos instrumentos, uma 
supervisão pública especial das obrigações cobertas, regras que permitam a utilização da 
marca «Obrigações Cobertas Europeias» e as obrigações de publicação das autoridades 
competentes no domínio das obrigações cobertas. 

A Comissão apresenta como base jurídica para esta proposta o artigo 53.º e o artigo 114.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE).

Na sequência das negociações sobre o dossiê, o Conselho propôs a supressão do artigo 53.º do 
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TFUE, relativo ao direito de estabelecimento

A base jurídica restante consistiria, portanto, apenas no artigo 114.º do TFUE, que constitui a 
base jurídica geral relativa às medidas de harmonização da legislação dos Estados-Membros 
no mercado interno.

II – Artigos pertinentes do Tratado

O artigo 114.º do TFUE, relativo à harmonização no mercado interno, tem a seguinte redação:

Artigo 114.º
(ex-artigo 95.º TCE)

1.  Salvo disposição em contrário dos Tratados, aplicam-se as disposições 
seguintes à realização dos objetivos enunciados no artigo 26.º. O Parlamento 
Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo 
ordinário, e após consulta do Comité Económico e Social, adotam as medidas 
relativas à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros, que tenham por objeto o 
estabelecimento e o funcionamento do mercado interno. 

2. O n.º 1 não se aplica às disposições fiscais, às relativas à livre circulação 
das pessoas e às relativas aos direitos e interesses dos trabalhadores 
assalariados.

3. A Comissão, nas suas propostas previstas no n.º 1 em matéria de saúde, de 
segurança, de proteção do ambiente e de defesa dos consumidores, 
basear-se-á num nível de proteção elevado, tendo nomeadamente em conta 
qualquer nova evolução baseada em dados científicos. No âmbito das 
respetivas competências, o Parlamento Europeu e o Conselho procurarão 
igualmente alcançar esse objetivo.

4. Se, após a adoção de uma medida de harmonização pelo Parlamento 
Europeu e o Conselho, pelo Conselho ou pela Comissão, um Estado-Membro 
considerar necessário manter disposições nacionais justificadas por 
exigências importantes a que se refere o artigo 36.º ou relativas à proteção 
do meio de trabalho ou do ambiente, notificará a Comissão dessas medidas, 
bem como das razões que motivam a sua manutenção.

5. Além disso, sem prejuízo do disposto no n.º 4, se, após a adoção de uma 
medida de harmonização pelo Parlamento Europeu e o Conselho, pelo 
Conselho ou pela Comissão, um Estado-Membro considerar necessário 
adotar disposições nacionais baseadas em novas provas científicas 
relacionadas com a proteção do meio de trabalho ou do ambiente, motivadas 
por qualquer problema específico desse Estado-Membro, que tenha surgido 
após a adoção da referida medida de harmonização, notificará a Comissão 
das disposições previstas, bem como dos motivos da sua adoção.
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6. No prazo de seis meses a contar da data das notificações a que se referem 
os n.ºs 4 e 5, a Comissão aprovará ou rejeitará as disposições nacionais em 
causa, depois de ter verificado que não constituem um meio de discriminação 
arbitrária ou uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-
Membros, nem um obstáculo ao funcionamento do mercado interno.

Na ausência de decisão da Comissão dentro do citado prazo, considera-se 
que as disposições nacionais a que se referem os n.ºs 4 e 5 foram aprovadas.

Se a complexidade da questão o justificar, e não existindo perigo para a 
saúde humana, a Comissão pode notificar o respetivo Estado-Membro de que 
o prazo previsto no presente número pode ser prorrogado por um novo 
período de seis meses, no máximo.

7. Se, em aplicação do n.º 6, um Estado-Membro for autorizado a manter ou 
adotar disposições nacionais derrogatórias de uma medida de harmonização, 
a Comissão ponderará imediatamente se deve propor uma adaptação dessa 
medida.

O artigo 53.º do TFUE, que faz parte do capítulo relativo ao direito de estabelecimento, sob o 
título respeitante à livre circulação de pessoas, de serviços e de capitais, tem a seguinte 
redação:

Artigo 53.º
(ex-artigo 47.º TCE)

1.  A fim de facilitar o acesso às atividades não assalariadas e ao seu 
exercício, o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o 
processo legislativo ordinário, adotarão diretivas que visem o 
reconhecimento mútuo de diplomas, certificados e outros títulos, bem como a 
coordenação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas 
dos Estados-Membros respeitantes ao acesso às atividades não assalariadas 
e ao seu exercício.

2.  No que diz respeito às profissões médicas, paramédicas e farmacêuticas, a 
eliminação progressiva das restrições dependerá da coordenação das 
respetivas condições de exercício nos diversos Estados-Membros.

III – Jurisprudência sobre a base jurídica

De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, «a escolha da base jurídica de um ato 
comunitário deve assentar em elementos objetivos suscetíveis de fiscalização jurisdicional, 
entre os quais figuram, nomeadamente, a finalidade e o conteúdo do ato»1. A escolha de uma 

1 Processo C-45/86, Comissão/ Conselho (Preferências pautais generalizadas) [1987] Colet.1439, ponto 5; 
Processo C-440/05, Comissão/ Conselho [2007] Colet. I-9097; Processo C-411/06, Comissão/ Parlamento e 
Conselho [2009], Colet. I-7585.
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base jurídica incorreta pode, por conseguinte, justificar a anulação do ato em causa.

No que diz respeito às bases múltiplas, é necessário determinar se a proposta:
1. tem finalidades ou componentes múltiplas, sendo uma delas identificável como principal 

ou predominante e as restantes como meramente acessórias; ou 
2. persegue simultaneamente diversos objetivos ou apresenta várias componentes 

indissociavelmente ligadas entre si, não sendo nenhuma delas secundária e indireta em 
relação à outra.

De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, no primeiro caso, o ato deverá 
assentar numa base jurídica única, a saber, a exigida pela finalidade ou pela componente 
principal ou preponderante; no segundo caso, deverá basear-se nas diferentes bases jurídicas 
correspondentes2.

IV - Finalidade e conteúdo da proposta de diretiva

As obrigações cobertas são títulos de dívida emitidos por instituições de crédito e garantidos 
por um conjunto circunscrito de ativos aos quais os detentores das obrigações têm direito de 
recurso direto na qualidade de credores preferenciais. Os detentores das obrigações continuam 
a ter simultaneamente um crédito sobre a entidade emitente, na qualidade de credores 
ordinários. As obrigações cobertas são emitidas por instituições de crédito e constituem uma 
fonte de financiamento fiável e estável para os bancos europeus.

De acordo com a exposição de motivos da proposta, a diretiva estabelece requisitos baseados 
em princípios para reger a gestão dos programas de obrigações cobertas em caso de 
insolvência/resolução do emitente. A proposta não tem por objetivo harmonizar os regimes 
nacionais de insolvência nem alterar o tratamento das obrigações cobertas em caso de 
resolução ao abrigo da Diretiva 2014/59/UE (Diretiva Recuperação e Resolução Bancárias). 
Pelo contrário, mantém o mínimo necessário de disposições pormenorizadas para assegurar a 
aplicação de um conjunto de regras estruturais de base comuns em todo o mercado único. Os 
Estados-Membros disporão de alguma liberdade na formulação da sua própria legislação com 
vista à transposição dos princípios consagrados na diretiva.

Um quadro legislativo europeu para as obrigações cobertas deverá expandir a capacidade das 
instituições de crédito para financiarem a economia real e contribuir para o desenvolvimento 
das obrigações cobertas em toda a União, em especial nos Estados-Membros em que 
atualmente não existe um mercado para essas obrigações.

O objetivo da Comissão é assegurar que as obrigações cobertas tenham características 
estruturais semelhantes em toda a União, que as tornem coerentes com os requisitos 
prudenciais relevantes. Assim, a harmonização das obrigações cobertas é coerente com o 
objetivo de estabilidade financeira da Comissão, prosseguido na sua regulamentação dos 
mercados financeiros.

A proposta é composta por 40 considerandos e 34 artigos, divididos em seis títulos: objeto, 
âmbito de aplicação e definições, características estruturais das obrigações cobertas, 

2 Ver Processo C-411/06 supracitado, pontos 46-47.
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supervisão pública das obrigações cobertas, marca, alterações a outras diretivas e disposições 
finais. O título relativo às características estruturais das obrigações cobertas, por sua vez, é 
composto por dois capítulos, duplo recurso e proteção contra a insolvência e carteira de 
cobertura e cobertura, sendo o segundo dividido em duas secções: ativos elegíveis e requisitos 
de cobertura e liquidez. 

Esta estrutura geral da diretiva é mantida no texto negociado, tendo apenas sido acrescentados 
três novos considerandos e as alterações dos artigos foram diretamente efetuadas nos mesmos 
sem o aditamento de artigos completamente novos. 

O quarto considerando com a redação resultante do acordo provisório aponta uma falta de 
harmonização na União no que diz respeito às condições de emissão de obrigações cobertas e 
as diferenças entre os quadros nacionais ou a ausência de tal quadro, que, juntamente com a 
ausência de uma definição comummente aceite de obrigações cobertas, podem criar 
obstáculos ao desenvolvimento de um mercado único verdadeiramente integrado de 
obrigações cobertas.

O quinto considerando refere que a harmonização de determinados aspetos dos regimes 
nacionais a par das boas práticas identificadas deverão assegurar um desenvolvimento 
uniforme e contínuo de mercados de obrigações cobertas eficientes na União e limitar os 
potenciais riscos e vulnerabilidades para a estabilidade financeira.

O nono considerando refere-se a um relatório da Autoridade Bancária Europeia (EBA)3 ao 
Comité Europeu do Risco Sistémico (ESRB), ao Conselho e à Comissão, que concluiu que é 
necessária uma maior harmonização para assegurar uma maior coerência das definições e do 
tratamento regulamentar das obrigações cobertas na União e que essa harmonização deve 
assentar nos mercados, que estão a funcionar bem, existentes em alguns Estados-Membros.

O artigo 28.º altera a Diretiva 2009/65/CE4, que se baseou no artigo 47.º do TCE, antecessor 
do artigo 53.º do TFUE, e o artigo 29.º altera a Diretiva 2014/59/UE5, que se baseou no 
artigo 114.º do TFUE.

Além disso, a proposta de diretiva foi apresentada num pacote, juntamente com uma proposta 
de regulamento relativo às posições em risco sob a forma de obrigações cobertas6, que se 
baseia igualmente no artigo 114.º do TFUE.

3 EBA Report on covered bonds - Recommendations on harmonisation of covered bond frameworks in the EU 
(2016), EBA-Op-2016-23.
4Diretiva 2009/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 2009, que coordena as 
disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes a alguns organismos de investimento 
coletivo em valores mobiliários (OICVM) (JO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
5Diretiva 2014/59/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, que estabelece um 
enquadramento para a recuperação e a resolução de instituições de crédito e de empresas de investimento (JO 
L 173 de 12.6.2014, p. 190).
6Proposta de regulamento que altera o Regulamento (UE) n.º 575/2013 no que diz respeito às posições em risco 
sob a forma de obrigações cobertas (COM (2018)0093).
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V – Determinação da base jurídica adequada

Resulta da análise da proposta que a diretiva trata do funcionamento dos mercados de 
obrigações cobertas, no âmbito da legislação geral relativa ao funcionamento dos mercados 
financeiros. A diretiva enquadra-se, pois, no âmbito do artigo 114.º do TFUE, que permite a 
adoção de medidas de aproximação das disposições nacionais que tenham por objeto o 
estabelecimento e o funcionamento do mercado interno.

No que diz respeito ao artigo 53.º do TFUE, importa referir, em primeiro lugar, que o texto da 
proposta não menciona esta disposição, nem sequer na secção específica da exposição de 
motivos da proposta relativa à escolha da base jurídica, nem uma explicação sobre a 
adequação da sua inserção. O artigo 53.º do TFUE só é referido indiretamente na proposta, 
dado que uma das diretivas alteradas pela proposta de diretiva se baseou no artigo que o 
antecedeu.

Em segundo lugar, tal como salientado pelo Serviço Jurídico7, o artigo 53.º do TFUE foi 
aditado como base jurídica, devido ao artigo 19.º da proposta, Autorização de programas de 
obrigações cobertas. Esta disposição prevê a necessidade de ser obtida uma autorização pelas 
instituições de crédito antes de emitirem obrigações cobertas ao abrigo de um programa de 
obrigações cobertas, no interesse da proteção dos investidores. Os Estados-Membros são 
habilitados a conferir poderes às autoridades competentes para conceder tais autorizações e a 
estabelecer os requisitos aplicáveis à concessão da autorização. 

No entanto, por um lado, o artigo 19.º da proposta não se enquadra no âmbito de aplicação do 
artigo 53.º do TFUE, uma vez que não trata do acesso a uma profissão («acesso às atividades 
não assalariadas e ao seu exercício»): a instituição de crédito emitente das obrigações 
cobertas será já titular de uma licença como tal, pelo que a sua atividade geral no mercado não 
depende da obtenção de autorização nos termos deste artigo. O requisito de autorização é 
apenas uma condição adicional, sempre que as obrigações são emitidas no âmbito de um 
programa.

Por outro lado, mesmo que se considerasse que o artigo 19.º diz respeito ao acesso a uma 
profissão, seria um elemento meramente acessório da finalidade preponderante da proposta, 
que consiste na harmonização do tratamento regulamentar das obrigações cobertas. De acordo 
com a jurisprudência, a medida deve ser baseada numa base jurídica única, a saber, a exigida 
pela finalidade ou componente principal ou preponderante.

Uma vez que a proposta é apresentada com o objetivo expresso de uma harmonização no que 
diz respeito às obrigações cobertas no mercado interno, a sua base jurídica deve ser o 
artigo 114.º do TFUE.

VI – Conclusão e recomendação

À luz da análise precedente, o artigo 53.º do TFUE, que prevê a adoção de medidas para a 
aproximação das disposições nacionais relativas ao acesso a uma profissão, não é uma base 
jurídica adequada para a proposta. O artigo 114.º do TFUE é, pois, uma base jurídica 

7 Ver parecer do Serviço Jurídico, SJ-0199/18, ponto 17.
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suficiente para a diretiva. 

Na sua reunião de 18 de março de 2019, a Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu, portanto, 
por 15 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções8, recomendar que a Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários aceite a supressão do artigo 53.º do TFUE, tal como acordado 
provisoriamente com o Conselho.

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex.ª os protestos da minha elevada consideração.

Pavel Svoboda

8 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Pavel Svoboda (presidente), 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 (em substituição de Marie-Christine Boutonnet, nos termos do artigo 200.º, n.º 2), Josef Weidenholzer (em 
substituição de Evelyn Regner, nos termos do artigo 200.º, n.º 2).


