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Zadeva: Mnenje o pravni podlagi o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
o izdajanju kritih obveznic in njihovem javnem nadzoru ter o spremembi 
Direktive 2009/65/ES in Direktive 2014/59/EU (COM(2018)0094 – C8-
0113/2018 – 2018/0043(COD))

Spoštovani gospod predsednik!

V pismu z dne 4. marca 2019 ste v skladu s členom 39 Poslovnika Odbor za pravne zadeve 
zaprosili za mnenje o primernosti pravne podlage omenjenega predloga Komisije.

Odbor je vprašanje obravnaval na seji dne 18. marca 2019.

I – Ozadje

V predlogu so določeni temeljni elementi kritih obveznic in navedena enotna opredelitev, ki 
naj bi služila kot dosledna in dovolj podrobna referenčna točka za namene bonitetne ureditve 
in naj bi se uporabljala v vseh finančnih sektorjih. Določile naj bi se strukturne lastnosti 
instrumenta, poseben javni nadzor nad kritimi obveznicami, pravila za uporabo znaka 
„evropske krite obveznice“ in obveznosti pristojnih organov glede objave na področju kritih 
obveznic. 

Pravna podlaga predloga, kot ga je predložila Komisija, sta bila člena 53 in 114 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU).

Svet je po pogajanjih o tem dosjeju predlagal, da bi črtali člen 53 PDEU o pravici do 
ustanavljanja.
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Za pravno podlago bi tako ostal samo člen 114 PDEU, ki pa je splošna pravna podlaga 
ukrepov za harmoniziranje zakonodaje držav članic na področju notranjega trga.

II – Upoštevni členi Pogodbe

Člen 114 PDEU o harmonizaciji notranjega trga se glasi tako:

Člen 114
(prejšnji člen 95 PES)

1. Kadar Pogodbi ne določata drugače, se za doseganje ciljev iz člena 26 
uporabljajo v nadaljevanju navedene določbe. Evropski parlament in Svet po 
rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim 
odborom sprejmeta ukrepe za približevanje določb zakonov in drugih 
predpisov v državah članicah, katerih predmet je vzpostavitev in delovanje 
notranjega trga. 

2. Odstavek 1 se ne uporablja za davčne določbe, določbe o prostem gibanju 
oseb niti za tiste, ki se nanašajo na pravice in interese zaposlenih.

3. Komisija ima v svojih predlogih iz odstavka 1, ki zadevajo zdravje, varnost, 
varstvo okolja in varstvo potrošnikov, za izhodišče visoko raven varstva, pri 
čemer zlasti upošteva nova dognanja na podlagi znanstvenih dejstev. V okviru 
svojih pristojnosti si tudi Evropski parlament in Svet prizadevata za 
doseganje tega cilja.

4. Če po tem, ko Evropski parlament in Svet, Svet ali Komisija sprejmejo 
harmonizacijski ukrep, država članica meni, da mora ohraniti nacionalne 
določbe zaradi pomembnih potreb iz člena 36 ali določbe, ki zadevajo varstvo 
okolja ali delovnega okolja, o teh določbah pa tudi o razlogih za njihovo 
ohranitev uradno obvesti Komisijo.

5. Brez poseganja v odstavek 4 pa država članica, če po tem, ko Evropski 
parlament in Svet, Svet ali Komisija sprejme harmonizacijski ukrep meni, da 
mora na podlagi novih znanstvenih spoznanj o varstvu okolja ali delovnega 
okolja uvesti nacionalne določbe zaradi problema, ki je specifičen zanjo in je 
posledica sprejetja harmonizacijskega ukrepa, o načrtovanih določbah pa 
tudi o razlogih za njihovo uvedbo uradno obvesti Komisijo.

6. Komisija v šestih mesecih po uradnih obvestilih iz odstavkov 4 in 5 odobri 
ali zavrne nacionalne določbe, potem ko preveri, ali so morda sredstvo 
samovoljne diskriminacije ali prikrita omejitev trgovine med državami 
članicami in ali ovirajo delovanje notranjega trga.

Če Komisija v tem roku ne sprejme nobenega sklepa, se šteje, da so 
nacionalne določbe iz odstavkov 4 in 5 odobrene.

Če to upravičuje zahtevnost zadeve in če ni nevarnosti za zdravje ljudi, lahko 
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Komisija zadevno državo članico uradno obvesti, da se rok iz tega odstavka 
lahko podaljša za nadaljnje obdobje največ šestih mesecev.

7. Če se v skladu z odstavkom 6 državi članici dovoli ohranitev ali uvedba 
nacionalnih določb, ki odstopajo od usklajevalnega ukrepa, Komisija 
nemudoma preveri, ali naj predlaga prilagoditev temu ukrepu.

Člen 53 PDEU, ki spada v poglavje o pravici do ustanavljanja v naslovu o prostem pretoku 
oseb, storitev in kapitala, določa:

Člen 53
(prejšnji člen 47 PES)

1. Da bi samozaposlenim osebam olajšali začetek in opravljanje njihove 
dejavnosti, Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku 
sprejmeta direktive za vzajemno priznavanje diplom, spričeval in drugih 
dokazil o formalnih kvalifikacijah ter za uskladitev določb zakonov ali drugih 
predpisov v državah članicah, ki se nanašajo na začetek opravljanja in 
opravljanje dejavnosti samozaposlenih oseb.

2. Pri zdravstvenih delavcih, zdravstvenih sodelavcih in farmacevtih je 
postopno odpravljanje omejitev odvisno od uskladitve pogojev za njihovo 
opravljanje v posameznih državah članicah.

III – Sodna praksa o pravni podlagi

Iz ustaljene sodne prakse Sodišča Evropske unije izhaja, „da mora izbira pravne podlage 
ukrepa Skupnosti temeljiti na objektivnih dejavnikih, ki jih je mogoče sodno preveriti, kar 
zlasti velja za cilj in vsebino ukrepa“1. Izbira neustrezne pravne podlage je lahko celo povod 
za razveljavitev akta.

Kadar je mogočih več pravnih podlag, je treba ugotoviti, ali ima predlog:
1. več ciljev ali več delov, pri čemer je enega od njih mogoče opredeliti kot glavni ali 

prevladujoči cilj ali del, druge pa zgolj kot stranske; ali 
2. hkrati več ciljev oziroma delov, ki so neločljivo povezani, ne da bi bil kateri od njih 

drugotnega in posrednega pomena glede na druge.

V skladu s sodno prakso Sodišča mora akt v prvem primeru temeljiti na samo eni pravni 
podlagi, in sicer na tisti, ki se zahteva za glavni ali prevladujoči cilj oziroma del, v drugem 
primeru pa na ustreznih več pravnih podlagah2.

1 Zadeva C-45/86, Komisija proti Svet (Splošni tarifni preferenciali) [1987], ZOdl., str. 1439, točka 5; zadeva C-
440/05, Komisija proti Svet, ZOdl., 2007, str. I-9097; zadeva C-411/06, Komisija proti Parlament in Svet, ZOdl., 
2009, str. I-7585.
2 Glej zgoraj navedeno zadevo C-411/06, točki 46 in 47.
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IV – Cilj in vsebina predlagane direktive

Krite obveznice so dolžniške obveznosti, ki jih izdajajo kreditne institucije in so zavarovane z 
omejeno skupino sredstev, v zvezi s katerimi lahko imetniki obveznic neposredno kot 
prednostni upniki uveljavljajo svoje pravice. Imetniki obveznic imajo hkrati še vedno pravico 
do terjatev do izdajatelja kot navadni upniki. Krite obveznice izdajajo kreditne institucije in so 
zanesljiv in stabilen vir financiranja za evropske banke.

Glede na obrazložitveni memorandum predloga naj bi direktiva določila načelne zahteve za 
upravljanje programov kritih obveznic v primeru izdajateljeve insolventnosti oziroma 
reševanja. Predlog ni namenjen harmoniziranju nacionalnih ureditev glede insolventnosti niti 
spreminjanju obravnave kritih obveznic v primerih reševanja na podlagi Direktive 
2014/59/EU (direktiva o sanaciji in reševanju bank, DSRB). Ravno nasprotno, v predlogu so 
podrobne določbe omejene na najmanjšo možno mero, ki je nujna zgolj za zagotavljanje, da 
bo na vsem enotnem trgu veljal sklop skupnih osnovnih strukturnih pravil. Države članice 
bodo imele določeno stopnjo svobode pri oblikovanju lastnih zakonov za prenos načel iz 
direktive v nacionalno zakonodajo.

Zakonodajni okvir Unije o kritih obveznicah bi moral povečati zmogljivost kreditnih 
institucij, da zagotovijo financiranje realnemu gospodarstvu in prispevajo k razvoju kritih 
obveznic po vsej Uniji, zlasti v tistih državah članicah, kjer še ni trga zanje.

Komisija bi morala zagotoviti, da bodo imele krite obveznice podobne strukturne lastnosti po 
vsej Uniji, tako da bodo skladne z ustreznimi bonitetnimi zahtevami. Uskladitev kritih 
obveznic je zato skladna s ciljem Komisije glede finančne stabilnosti, kar želi doseči z 
regulacijo finančnih trgov.

Predlog sestavlja 40 uvodnih izjav in 34 členov, razdeljenih v šest naslovov, ki govorijo o 
predmetu urejanja, področju uporabe in opredelitvah, o strukturnih lastnostih kritih obveznic, 
javnem nadzoru kritih obveznic, označevanju, spremembah drugih direktiv in končnih 
določbah. Naslov o strukturnih lastnostih kritih obveznic zajema dve poglavji, in sicer o 
dvojnem zavarovanju in izvzetosti iz stečaja ter o kritnem premoženju in kritju, slednje pa je 
še naprej razdeljeno v oddelka o primernih sredstvih ter o zahtevah glede kritja in likvidnosti. 

Ta splošna struktura je ostala enaka tudi v besedilu za pogajanja, dodane so bile samo tri 
uvodne izjave, medtem ko so se spremembe k členom vnašale neposredno v ustrezne člene ter 
se niso dodajali novi. 

Spremenjena uvodna izjava 4 v začasnem dogovoru pravi, da v Uniji ni dovolj harmonizacije 
glede pogojev za izdajo kritih obveznic in da bi bil lahko oviran razvoj resnično povezanega 
enotnega trga za krite obveznice, predvsem zaradi razlik med nacionalnimi okviri oziroma 
zaradi odsotnosti tovrstnih okvirov, s tem, da krite obveznice niso niti enovito opredeljene.

V uvodni izjavi 5 se ta misel nadaljuje, saj pravi, da naj bi s harmonizacijo nacionalnih 
ureditev in opredeljeno najboljšo prakso zagotovili nemoten in nepretrgan razvoj dobro 
delujočih trgov kritih obveznic v Uniji ter da bi bilo tako manj potencialnih tveganj in šibkih 
točk za finančno stabilnost.
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Uvodna izjava 9 navaja, da Evropski bančni organ (EBA)3 pošlje Evropskemu odboru za 
sistemska tveganja (ESRB), Svetu in Komisiji poročilo, slednja pa meni, da je potrebne več 
harmonizacije, če želimo v Uniji zagotoviti doslednejše opredelitve in regulativno 
obravnavanje kritih obveznic, ter da bi se morali pri tem opirati na že obstoječi dobro delujoč 
trg v nekaterih državah članicah.

Člen 28 spreminja Direktivo 2009/65/ES4, ki se opira na člen 47 PES, ta pa je predhodnik 
člena 53 PDEU, medtem ko člen 29 spreminja Direktivo 2014/59/EU5, ki se opira na člen 114 
PDEU.

Poleg tega je bila predlagana direktiva pripravljena v svežnju s predlogom uredbe o 
izpostavljenostih iz naslova naložb v krite obveznice6, ki tudi izhaja iz člena 114 PDEU.

V – Določitev ustrezne pravne podlage

Iz analiziranega predloga je razvidno, da direktiva obravnava delovanje trgov kritih obveznic 
v okviru splošne zakonodaje o delovanju finančnih trgov. S tem sodi v področje uporabe 
člena 114 PDEU, ki omogoča sprejemanje ukrepov za približevanje nacionalnih določb, 
katerih cilj je vzpostavitev in delovanje notranjega trga.

Kar zadeva člen 53 PDEU, bi bilo treba kot prvo omeniti, da v predlaganem aktu ni nikjer 
izrecno omenjen, niti v tistem oddelku obrazložitvenega memoranduma, kjer je govora o 
pravni podlagi, niti nikjer ni razlage, zakaj bi ga bilo ustrezno vstaviti. Omenjen je pravzaprav 
samo posredno, kajti za pravno podlago ga je imela ena od direktiv, ki jo predlog spreminja.

Drugič pa, kot je opozorila pravna služba7, je bil člen 53 PDEU kot pravna podlaga dodan 
zaradi člena 19 v predlogu, ki nosi naslov Dovoljenja za programe kritih obveznic. Ta 
določba predvideva, da morajo kreditne institucije pred izdajo kritih obveznic pridobiti 
dovoljenje, in sicer zaradi varstva vlagateljev. Države članice pa lahko za izdajo tovrstnih 
dovoljenj pooblastijo ustrezne pristojne organe in tudi uvedejo zahteve za pridobitev 
dovoljenja. 

Člen 19 predloga po eni strani niti ne sodi v področje uporabe člena 53 PDEU, saj ne ureja 
dostopa do poklica (začetek in opravljanje dejavnosti samozaposlenih oseb). Kreditne 
institucije, ki izdajajo krite obveznice, namreč že imajo dovoljenje za opravljanje svojih 
dejavnosti, tako da njihovo splošno delovanje na trgu ni odvisna prav od dovoljenja iz tega 
člena. Zahteva glede dovoljenja je zgolj dodaten pogoj, kadar se te obveznice izdajajo v 

3 EBA Report on covered bonds – Recommendations on harmonisation of covered bond frameworks in the EU, 
(Poročilo EBA o kritih obveznicah – priporočila o uskladitvi okvirov za krite obveznice v EU), (2016), EBA-
Op-2016-23.
4 Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih 
predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 302, 
17.11.2009, str. 32).
5 Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo 
ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij (UL L 173, 12.6.2014, str. 190).
6 Predlog uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izpostavljenosti iz naslova naložb v krite 
obveznice (COM(2018)0093).
7 Gl. mnenje pravne službe, SJ-0199/18, točka 17.
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okviru programa.

Če pa bi člen 19 po drugi strani urejal dostop do poklica, bi bil to zgolj dodan element k 
osnovnemu cilju predloga, namreč harmonizaciji zakonskega urejanja kritih obveznic. V 
skladu s sodno prakso Sodišča mora akt temeljiti na samo eni pravni podlagi, in sicer na tisti, 
ki se zahteva za glavni ali prevladujoči cilj oziroma del.

Ker je torej izrecni cilj predloga harmonizirati področje kritih obveznic na notranjem trgu, se 
mora kot pravna podlaga uporabiti člen 114 PDEU.

VI – Sklep in priporočilo

Glede na zapisano analizo člen 53 PDEU, ki omogoča sprejemanje ukrepov za približevanje 
nacionalnih predpisov o dostopu do poklicev, torej ni ustrezna pravna podlaga za ta predlog. 
Kot pravna podlaga za to direktivo povsem zadošča člen 114 PDEU. 

Odbor za pravne zadeve je zato na svoji seji 18. marca 2019 s 15 glasovi za, nič proti in nič 
vzdržanimi8 sklenil, da bo Odboru za ekonomske in monetarne zadeve priporočil, naj v tem 
smislu črta člen 53 PDEU, kot je bilo začasno dogovorjeno tudi s Svetom.

Lep pozdrav

Pavel Svoboda

8 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Pavel Svoboda (predsednik), Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos, 
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 (v imenu Marie-
Christine Boutonnet v skladu s členom 200(2) Poslovnika), Josef Weidenholzer (v imenu Evelyn Regner v 
skladu s členom 200(2) Poslovnika).


