
AL\1181695RO.docx PE637.262v02-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2014-2019

Comisia pentru afaceri juridice
Președintele

20.3.2019

Dlui Roberto Gualtieri
Președinte
Comisia pentru afaceri economice și monetare
BRUXELLES

Subiect: Aviz referitor la temeiul juridic al propunerii de Directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului privind emiterea de obligațiuni garantate și 
supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 
2009/65/CE și a Directivei 2014/59/UE(COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 
2018/0043(COD))

Domnule Președinte,

În scrisoarea din 4 martie 2019 ați solicitat Comisiei pentru afaceri juridice să un aviz, 
conform articolului 39 din Regulamentul de procedură, cu privire la pertinența modificării 
temeiului juridic al propunerii menționate mai sus a Comisiei.

Comisia a examinat chestiunea menționată mai sus în cursul reuniunii sale din 18 martie 
2019.

I - Context

Propunerea urmărește să precizeze elementele principale ale obligațiunilor garantate și să 
stabilească o definiție comună, care să servească drept punct de referință consecvent și 
suficient de detaliat în scopul reglementării prudențiale și care să fie aplicabil în toate 
sectoarele financiare. Aceasta s-ar realiza prin definirea caracteristicilor structurale ale 
instrumentului, o supraveghere specifică pentru obligațiunile garantate, norme care să permită 
utilizarea etichetei „obligațiuni garantate europene” și obligațiile de publicare ale autorităților 
competente din domeniul obligațiunilor garantate. 

Temeiul juridic al propunerii prezentat de Comisie este articolul 53 și articolul 114 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).
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În urma negocierilor acestui dosar, Consiliul a propus eliminarea articolului 53 din TFUE 
privind dreptul de stabilire.

Prin urmare, temeiul juridic ar rămâne doar articolul 114 din TFUE, care este temeiul juridic 
general al măsurilor pentru armonizarea legislațiilor statelor membre pe piața internă.

II – Articolele relevante din tratat

Articolul 114 din TFUE, referitor la armonizarea pe piața internă, prevede următoarele:

Articolul 114
(ex-articolul 95 din TCE)

1.  Cu excepția cazului în care tratatele dispun altfel, dispozițiile următoare 
se aplică în vederea realizării obiectivelor enunțate la articolul 26. 
Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social, 
adoptă măsurile privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative ale statelor membre care au ca obiect instituirea și 
funcționarea pieței interne. 

2. Alineatul (1) nu se aplică dispozițiilor fiscale, celor privind libera 
circulație a persoanelor și celor privind drepturile și interesele lucrătorilor 
salariați.

3. În formularea propunerilor prevăzute la alineatul (1) în domeniul sănătății, 
securității, protecției mediului și protecției consumatorilor, Comisia pornește 
de la premisa asigurării unui nivel ridicat de protecție, ținând seama în 
special de orice evoluție nouă, întemeiată pe fapte științifice. În cadrul 
atribuțiilor ce le revin, Parlamentul European și Consiliul depun eforturi, de 
asemenea, pentru realizarea acestui obiectiv.

4. În cazul în care, după adoptarea unei măsuri de armonizare de către 
Parlamentul European și Consiliu, de către Consiliu sau Comisie, un stat 
membru consideră necesară menținerea dispozițiilor de drept intern 
justificate de cerințele importante prevăzute la articolul 36 sau referitoare la 
protecția mediului ambiant ori a mediului de lucru, acesta adresează 
Comisiei o notificare, indicând motivele menținerii acestor dispoziții.

5. De asemenea, fără a aduce atingere alineatului (4), în cazul în care, după 
adoptarea unei măsuri de armonizare de către Parlamentul European și 
Consiliu, de către Consiliu sau Comisie, un stat membru consideră necesară 
introducerea unor dispoziții de drept intern întemeiate pe dovezi științifice noi 
referitoare la protecția mediului ambiant ori a mediului de lucru, din cauza 
unei probleme specifice statului membru respectiv, apărute după adoptarea 
măsurii de armonizare, acesta adresează Comisiei o notificare privind 
măsurile avute în vedere și motivele adoptării acestora.
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6. În termen de șase luni de la notificările prevăzute la alineatele (4) și (5), 
Comisia aprobă sau respinge dispozițiile respective de drept intern, după ce a 
verificat dacă acestea constituie sau nu un mijloc de discriminare arbitrară 
sau o restricție disimulată în comerțul dintre statele membre și dacă acestea 
constituie sau nu un obstacol în funcționarea pieței interne.

În absența unei decizii a Comisiei adoptate în acest termen, dispozițiile de 
drept intern prevăzute la alineatele (4) și (5) se consideră aprobate.

În cazul în care complexitatea problemei justifică acest lucru și dacă nu 
există nici un pericol pentru sănătatea umană, Comisia poate notifica statului 
membru în cauză că termenul prevăzut de prezentul alineat poate fi prorogat 
cu un nou termen de până la șase luni.

7. În cazul în care, în temeiul alineatului (6), un stat membru este autorizat să 
mențină sau să introducă dispoziții de drept intern care derogă de la o 
măsură de armonizare, Comisia examinează de îndată dacă este oportun să 
propună o adaptare a acestei măsuri.

Articolul 53 din TFUE, care se regăsește în capitolul privind dreptul de stabilire, la titlul 
libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor, prevede următoarele:

Articolul 53
(ex-articolul 47 din TCE)

1.  În vederea facilitării accesului la activitățile independente și a exercitării 
acestora, Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu 
procedura legislativă ordinară, adoptă directivele privind recunoașterea 
reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor titluri oficiale de calificare, 
precum și privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative ale statelor membre cu privire la accesul la activitățile 
independente și la exercitarea acestora.

2.  În ceea ce privește profesiile medicale, paramedicale și farmaceutice, 
eliminarea treptată a restricțiilor este subordonată coordonării condițiilor de 
exercitare a acestora în diferitele state membre.

III - Jurisprudența privind temeiul juridic

În conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție, „alegerea temeiului juridic al 
unui act comunitar trebuie fondată pe elemente obiective care pot fi supuse controlului 
jurisdicțional, printre care figurează în special scopul și conținutul actului”1. Prin urmare, 

1 Cauza C-45/86, Comisia v. Consiliul (Preferințele tarifare generalizate), Rec., 1987, p. 1439, punctul 5; Cauza 
C-440/05, Comisia v. Consiliul, Rec 2007, p.I-9097; Cauza C-411/06, Comisia v. Parlamentul European și 
Consiliul, Rec. 2009, p. I-7585.
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alegerea unui temei juridic incorect poate justifica anularea actului în cauză.

Atunci când este vorba de temeiuri juridice multiple, trebuie să se stabilească dacă 
propunerea:
1. urmărește un scop multiplu sau are componente multiple, iar oricare dintre acestea poate fi 

identificată ca fiind principală sau predominantă, în timp ce celelalte sunt doar conexe; 
sau 

2. urmărește simultan mai multe obiective sau are mai multe componente ce sunt legate în 
mod indisolubil, fără ca vreuna să fie accesorie și indirectă în raport cu cealaltă.

În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție, în primul caz, actul trebuie să se bazeze pe 
un temei juridic unic, și anume cel impus de scopul principal sau predominant sau de 
componenta principală sau predominantă, iar în al doilea caz, actul trebuie fondat pe diversele 
temeiuri juridice corespunzătoare.2

IV - Scopul și conținutul directivei propuse

Obligațiunile garantate sunt titluri de creanță emise de instituțiile de credit și garantate printr-
un portofoliu de active separate la care deținătorii de obligațiuni pot recurge în mod direct în 
calitate de creditori preferențiali. În același timp, deținătorii de obligațiuni își păstrează 
dreptul la creanțe față de entitatea emitentă în calitate de creditori obișnuiți. Obligațiunile 
garantate sunt emise de instituții de credit și reprezintă o sursă de finanțare fiabilă și stabilă 
pentru băncile europene.

Conform expunerii de motive a propunerii, directiva stabilește o serie de cerințe principiale 
privind administrarea programelor de obligațiuni garantate în caz de insolvență/rezoluție a 
emitentului. Propunerea nu urmărește să armonizeze regimurile naționale în materie de 
insolvență și nici tratamentul aplicat obligațiunilor garantate în caz de rezoluție în temeiul 
Directivei 2014/59/UE (Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare). 
Dimpotrivă, păstrează dispozițiile detaliate minimum necesar pentru a asigura aplicarea unui 
set de norme structurale de bază comune în întreaga piață unică. Statele membre vor dispune 
de o marjă de libertate când își vor formula legile prin care vor transpune principiile stabilite 
în directivă.

Un cadru legislativ al Uniunii privind obligațiunile garantate ar trebui să extindă capacitatea 
instituțiilor de credit de a oferi finanțare economiei reale și ar trebui să contribuie la 
dezvoltarea obligațiunilor garantate în Uniune, în special în statele membre în care nu există 
încă o piață pentru acestea.

Scopul Comisiei este să se asigure că obligațiunile garantate au caracteristici structurale 
similare în întreaga Uniune, concordante cu cerințele prudențiale relevante. Prin urmare, 
armonizarea obligațiunilor garantate este în acord cu obiectivul Comisiei de asigurare a 
stabilității financiare, pe care îl urmărește în reglementările sale privind piețele financiare.

Propunerea constă în 40 de considerente și 34 de articole, împărțite în șase titluri referitoare la 
temă, domeniul de aplicare și definiții, caracteristicile structurale ale obligațiunilor garantate, 

2 A se vedea cauza C-411/06 citată mai sus, punctele 46-47.
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supravegherea publică a obligațiunilor garantate, marcarea, modificările aduse altor directive 
și dispoziții finale. Titlul privind caracteristicile structurale ale obligațiunilor garantate, la 
rândul său, cuprinde două capitole, unul cu privire la recursul dublu și protecția în caz de 
faliment și al doilea cu privire la portofoliul de acoperire și la acoperire, ultimul fiind împărțit 
în două secțiuni: activele eligibile și cerințele privind acoperirea și lichiditatea. 

Această structură generală a directivei este menținută în textul negociat; au fost adăugate doar 
trei considerente noi, iar amendamentele la articole au fost făcute direct în interiorul lor, fără 
adăugarea unor articole complet noi. 

Considerentul 4, modificat în acordul provizoriu, precizează că există o lipsă de armonizare în 
întreaga Uniune cu privire la condițiile de emisiune a obligațiunilor garantate și că diferențele 
dintre cadrele naționale sau inexistența unui cadru, alături de absența unei definiții convenite a 
obligațiunilor garantate, ar putea crea impedimente pentru dezvoltarea unei piețe unice cu 
adevărat integrate a obligațiunilor garantate.

Considerentul 5 continuă subliniind că, în consecință, armonizarea anumitor aspecte ale 
regimurilor naționale, alături de practicile optime identificate, vor conduce la o dezvoltare 
armonioasă și continuă și la buna funcționare a piețelor de obligațiuni garantate din Uniune și 
vor limita potențialele riscuri și vulnerabilități în ceea ce privește stabilitatea financiară.

Considerentul 9 se referă la un raport al Autorității bancare europene (ABE)3 adresat 
Comitetului european pentru risc sistemic (CERS), Consiliului și Comisiei, care a 
concluzionat că este necesară creșterea armonizării, pentru a asigura o definiție mai 
consecventă și un tratament reglementar al obligațiunilor garantate în Uniune, și că 
armonizarea ar trebui să se bazeze pe actualele piețe care funcționează bine în unele dintre 
statele membre.

Articolul 28 modifică Directiva 2009/65/CE4, care se întemeiază pe articolul 47 din Tratatul 
CE, predecesorul articolului 53 din TFUE, iar articolul 29 modifică Directiva 2014/59/UE5, 
întemeiată pe articolul 114 din TFUE.

De asemenea, directiva propusă a fost prezentată într-un pachet împreună cu o propunere de 
Regulament privind expunerile sub formă de obligațiuni garantate6, care se bazează, de 
asemenea, pe articolul 114 din TFUE.

V - Stabilirea temeiului juridic adecvat

Din analiza propunerii rezultă că directiva tratează funcționarea piețelor de obligațiuni 

3 Raportul ABE privind obligațiunile garantate – recomandări privind armonizarea cadrelor pentru obligațiuni 
garantate în UE (2016), EBA-Op-2016-23.
4 Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu 
putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
(OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).
5 Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru 
pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (JO L 173, 12.6.2014, p. 190).
6 Propunere de Regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește expunerile 
sub formă de obligațiuni garantate (COM(2018)0093).
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garantate ca parte a legislației generale privind funcționarea piețelor financiare. Directiva se 
încadrează în sfera de aplicare a articolului 114 din TFUE, care permite adoptarea unor 
măsuri de armonizare a dispozițiilor naționale care au ca obiect instituirea și funcționarea 
pieței interne.

În ceea ce privește articolul 53 din TFUE, în primul rând trebuie menționat faptul că nu se 
face nicio referire la această dispoziție în textul propunerii, nici măcar în secțiunea specifică 
din expunerea de motive a propunerii referitoare la alegerea temeiului juridic, și nu este dată 
nicio explicație cu privire la caracterul adecvat al introducerii sale. Articolul 53 din TFUE 
este menționat doar indirect, având în vedere faptul că una dintre directivele modificate prin 
propunerea de directivă avea ca temei predecesorul acestui articol.

În al doilea rând, după cum a arătat Serviciul juridic7, articolul 53 din TFUE a fost adăugat ca 
temei juridic datorită articolului 19 din propunere, intitulat Autorizația acordată pentru 
programele de obligațiuni garantate. Această dispoziție prevede că este necesară obținerea 
unei autorizații de către instituțiile de credit înaintea emiterii de obligațiuni garantate în cadrul 
unui program de obligațiuni garantate, în interesul protecției investitorilor. Statele membre au 
dreptul de a conferi competența de a acorda astfel de autorizații autorităților competente de 
resort și să stabilească cerințe pentru acordarea autorizației. 

Cu toate acestea, pe de o parte, articolul 19 din propunere nu intră în domeniul de aplicare al 
articolul 53 din TFUE, întrucât nu reglementează accesul la o profesie („a începe și ... a 
desfășura activități ca lucrător independent ”): instituția de credit care emite obligațiunile 
garantate ar avea deja o autorizație pentru a acționa ca atare și, prin urmare, activitatea sa 
generală pe piață nu depinde de obținerea unei autorizații în temeiul prezentului articol. 
Dimpotrivă, cerința referitoare la autorizație este doar o condiție suplimentară în cazul în care 
obligațiunile sunt emise în cadrul unui program.

Pe de altă parte, chiar dacă articolul 19 ar fi considerat ca referindu-se la accesul la o profesie, 
ar fi un doar un element accesoriu în raport cu scopul predominant al propunerii, și anume 
armonizarea tratamentului reglementar al obligațiunilor garantate. Conform jurisprudenței, 
măsura trebuie să fie întemeiată pe un temei juridic unic, și anume cel impus de scopul 
principal sau predominant sau de componenta principală.

Din moment ce obiectivul explicit al propunerii este armonizarea obligațiunilor garantate în 
cadrul pieței interne, temeiul său juridic ar trebui să fie articolul 114 din TFUE.

VI - Concluzie și recomandare

Având în vedere această analiză, articolul 53 din TFUE, care permite adoptarea unor măsuri 
de apropiere a dispozițiilor naționale privind accesul la o anumită profesie, nu constituie un 
temei juridic adecvat pentru propunere. Astfel, articolul 114 din TFUE este un temei juridic 
suficient pentru această directivă. 

La reuniunea sa din 18 martie 2019, Comisia pentru afaceri juridice a hotărât cu 15 voturi 

7 A se vedea avizul Serviciului juridic SJ-0199/18, punctul 17.
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pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri8 să recomande Comisiei pentru afaceri economice și monetare 
să-și dea acordul pentru eliminarea articolului 53 din TFUE, după cum se convenise 
provizoriu cu Consiliul.

Vă asigur, Doamnă Președintă, de înalta mea considerație.

Pavel Svoboda

8 La votul final au fost prezenți: Pavel Svoboda (președinte), 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 ( pentru 
Marie-Christine Boutonnet, în conformitate cu articolul 200 alineatul (2)), Josef Weidenholzer (pentru Evelyn 
Regner în conformitate cu articolul 200 alineatul (2)).


