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Uwagi i komentarze Związku Banków Polskich do:  

projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji 
obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami 

zabezpieczonymi oraz zmieniającą dyrektywę 2009/65/WE i dyrektywę 
2014/59/UE  

oraz 

projektu rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do ekspozycji w postaci 

obligacji zabezpieczonych 

(projekt z dnia 12 kwietnia 2018 r.)  

  

 I.  Uwagi ogólne   

1. W ocenie Związku Banków Polskich Dyrektywa oraz Rozporządzenie nie będą 
w sposób istotny wpływać na konieczność zmian w polskim systemie prawnym 
odnoszącym się do listów zastawnych. Polskie regulacje w znacznym stopniu 
odpowiadają wymogom Dyrektywy, co jest potwierdzeniem stanowiska 
przedstawionego w Raporcie EBA z 2016 r. plasującego Polskę w  czołówce 
krajów UE w zakresie rozwoju rozwiązań prawnych na polu listów zastawnych. 
Uzasadnieniem dla wprowadzenia regulacji na poziomie UE jest w znacznej 
mierze chęć rozwoju i stymulacji rynków, w których listy zastawne obecnie nie 
funkcjonują albo mają marginalne znaczenie.  

2. Konsekwentnie, w ocenie Związku Banków Polskich, z uwagi na zastosowanie 
zasady minimalnej harmonizacji przez europejskiego prawodawcę, także 
implementacja Dyrektywy powinna odbywać się przy możliwie jak najmniejszej 
ingerencji w dotychczas wypracowany i funkcjonujący polski system 
działalności banków hipotecznych i emisji listów zastawnych oparty o ustawę z 
dnia 29  sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. z 
2016  r. poz. 1771, tj.,  alej „Ustawa”). W szczególności Dyrektywa nie wymusza 
jakiejkolwiek zmiany modelu emisji w oparciu o działalność specjalistycznych 
banków hipotecznych. Utrzymanie przedmiotowego modelu jest w pełni 
uzasadnione z uwagi na zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa obrotu w 
zakresie emisji listów zastawnych.  

3. Niezależnie od powyższego, implementacja Dyrektywy winna być połączona z 
kompleksową analizą funkcjonowania obowiązujących przepisów w celu 
zniwelowania istniejących barier dla dalszego rozwoju polskich listów 
zastawnych.   
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4. W opinii ZBP, Dyrektywa i Rozporządzenie w zakresie katalogu aktywów, w 
oparciu o które możliwa jest emisja listów zastawnych, nie wpływają negatywnie 
na funkcjonowanie polskich listów zastawnych, w  szczególności nie 
wprowadza ograniczeń, które dyskwalifikowałby aktywa będące podstawą 
emisji listów zastawnych przez polskie banki hipoteczne.  

5. Zwracamy uwagę na stosowanie zarówno w Dyrektywie jak i w Rozporządzeniu 
różnych nazw, które odnoszą się do tego samego instrumentu ale mogą 
wprowadzać w błąd. Na przykład  w Rozporządzeniu i Dyrektywie używa się 
nazwy angielskiej covered bond i tłumaczona jest ona raz jako list zastawny, a 
innym razem jako obligacja zabezpieczona lub zabezpieczona hipotecznie. W 
prawie polskim mamy do czynienia z osobnym typem papieru wartościowego - 
obligacji. Nazwa obligacji zabezpieczonej jest dla polskiego czytelnika myląca - 
list zastawny i obligacja to dwa różne typy papierów wartościowych regulowane. 
Z uwagi na długą tradycję i historię w polskiej wersji dokumentu powinien się 
pojawić termin list zastawny w miejsce obligacja zabezpieczona lub 
zabezpieczona hipotecznie.  

6. Związek Banków Polskich zgłosił uwagi do projektu zmiany CRR2 – 
Rozporządzenia PE I Rady nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 
wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012. Uwagi Związku Banków 
Polskich dotyczyły wskaźnika stabilnego finansowania netto (ang. NSFR). 
Wskazano na konieczność zmian art. 428f, 428p. Powodem uwag jest obawa 
sektora bankowego, że proponowana zmiana ograniczy znacząco dostęp do 
finansowania kredytem potrzeb ludności w całym obszarze UE. Proponowane 
zapisy w niewystarczający sposób zachęcają do emitowania obligacji 
zabezpieczonych hipotecznie ponieważ nie są dostatecznie uprzywilejowane 
względem innych form / rodzajów pozyskiwania finansowania.   

7. Odnosząc się do poszczególnych postanowień Dyrektywy Związek Banków 
Polskich wskazuje na następujące pola wymagające w jego ocenie wyjaśnienia 
i uwzględnienia przy pracach nad projektowanymi regulacjami:  

a. krajowy rynek powinien mieć zapewnioną w Dyrektywie możliwość 
określania kryteriów jakości aktywów nabywanych przez inwestorów. Zapisy 
preambuły Dyrektywy w punkcie 16 wydaje się, że spełniają te oczekiwania.   

b. Polska należy do krajów posiadających szereg rozwiązań bardzo 
konserwatywnych i związanego z tym bezpieczeństwa listów zastawnych 
Najlepszym tego przykładem jest w świetle polskich ustawowych regulacji 
prawnych poziom minimalnego nadzabezpieczenia dla wyemitowanych 
listów zastawnych (obligacji zabezpieczonych) wynoszący 10%. W 
projekcie rozporządzenia objętego pakietem wniosków legislacyjnych 
Komisji Europejskiej proponuje się inną wartość nadzabezpieczenia w 
wysokości 5% (bądź 2% przy spełnieniu dodatkowych warunków). Dlatego 
w, ocenie ZBP, należałoby poddać dodatkowej analizie przyjęte w  pakiecie 
legislacyjnym rozwiązania o charakterze ostrożnościowym. Ma to na celu 
zapewnienie adekwatnego poziomu bezpieczeństwa instrumentów 
finansowych – obligacji zabezpieczonych.    

8. Związek Banków Polskich uważa, że za rozwiązaniami sprzyjającymi rozwojowi 
listów zastawnych w Dyrektywie powinny pójść równolegle rozwiązania na 
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gruncie krajowym, aby inwestowanie w te instrumenty było opłacalne, a w 
szczególności postuluje się wyłączenie banków hipotecznych spod reżimu 
podatku bankowego – banki hipoteczne mają jednorodny model i ograniczone 
możliwości zarabiania na innych liniach biznesu bankowego. W związku z tym 
powyższy podatek pozbawia je prawie całego dochodu.  Troska o rozwój rynku 
listów zastawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury prawnej na 
poziomie krajowym wybrzmiewa w motywach nr 18 i 19 do dyrektywy, 
odpowiadają im art. 8 i 9, które przewidują innowacyjne struktury i ułatwienia w 
postaci wewnątrzgrupowych transakcji poolingowych ukierunkowanych na 
wyemitowanie listów zastawnych oraz ułatwienia dla emisji na podstawie 
aktywów generowanych przez inne instytucje kredytowe niż emitent. Biorąc pod 
uwagę skromny rozwój polskiego rynku listów zastawnych pożytecznym byłoby 
przeanalizowanie możliwości jakie te propozycje ze sobą niosą dla rozwoju 
rynku listów zastawnych.  

  
 II.  Uwagi szczegółowe do projektu Dyrektywy  

Art. 1 - Zmiana w definicji „wyspecjalizowanej hipotecznej instytucji kredytowej”  

Zwracamy uwagę, że w obecnej propozycji dyrektywy występuje odesłanie do  

art. 4(1) CRR, które może spowodować uniemożliwienie emitowania listów 
zastawnych przez banki hipoteczne, które swój model działalności opierają 
wyłącznie na nabywaniu wierzytelności (i tworzą tzw. pooling).  

Uzasadnienie  

Związek Banków Polskich jest za umożliwieniem dalszego funkcjonowania 
rozwiązań już przyjętych na polskim rynku.   

Proponujemy również w stanowisku uwzględnić kwestię modelu działalności 
banków związanego z  nabywaniem przez nie kredytów – projekt nie uwzględnia 
takiej sytuacji, a zatem przyjęty model biznesowy może ograniczyć traktowanie 
polskich listów zastawnych jako European Covered Bonds. Należy zwrócić 
uwagę, że część polskich banków hipotecznych działa w modelu poolingowym 
tzn. nabywa kredyty hipoteczne. Zawężenie definicji jedynie do kredytów 
udzielanych na własny rachunek zablokuje taki model funkcjonowania i, co za 
tym idzie ograniczy dostępność długoterminowego, stabilnego finansowania dla 
grup bankowych działających w Polsce.  

Tym samym niezbędna jest dodatkowa zmiana w definicji „wyspecjalizowanej 
hipotecznej instytucji kredytowej”.  

Art. 2 Listy Zastawne emitowane tylko przez instytucje kredytowe.  

Związek Banków Polskich proponuje, by kraje członkowskie miały możliwość 
określania jakiego rodzaju instytucje kredytowe mogą być emitentami listów 
zastawnych (opcja narodowa).  

Uzasadnienie  

Odesłanie do definicji „instytucja kredytowa” zawartej w art. 4 CRR powoduje, 
że w sposób niewystarczająco wyraźny zostało zaznaczone, że w danym kraju 
listy zastawne mogą emitować wyłącznie wyspecjalizowane banki hipoteczne.  

Art. 3 Definicje pkt 1 – doprecyzowanie definicji obligacja zabezpieczona.  

Proponujemy następujące brzmienie definicji:  
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1) „obligacja zabezpieczona” oznacza zobowiązanie dłużne wyemitowane przez 
instytucję kredytową lub wyspecjalizowaną hipoteczną instytucję kredytową i 
zabezpieczone pulą aktywów, z której właściciele obligacji zabezpieczonych 
mogą bezpośrednio zaspokoić swoje roszczenia jako wierzyciele 
uprzywilejowani.  

Uzasadnienie  

Związek Banków Polskich zwraca uwagę, że ta propozycja zmiany definicji ma 
istotne znaczenie w przypadku instytucji kredytowych wyłącznie nabywających 
portfele w taki sposób, by nie eliminowała ze swego zakresu banków 
nieudzielających kredytów na własny rachunek. Dodatkowo odesłanie do 
punktu 1 art. 4(1) CRR może spowodować uniemożliwienie emitowania listów 
zastawnych przez banki, które swój model działalności opierają wyłącznie na 
nabywaniu wierzytelności (pooling).  

Art. 3 Definicje pkt 3 – doprecyzowanie definicji pula aktywów stanowiących 
zabezpieczenie.  

3) „pula aktywów stanowiących zabezpieczenie”  - zmiana treści definicji w taki 
sposób, by nie budziło wątpliwości, że warunek odseparowania jest spełniony 
poprzez fakt wpisu aktywów stanowiących podstawę emisji do odpowiedniego 
rejestru, niezależnie od rozwiązań krajowych, które przewidują inny rodzaj 
separacji aktywów akceptowalny w   świetle dyrektywy..  

Uzasadnienie  

W ocenie Związku Banków Polskich ta proponowana definicja traktuje rejestr 
zabezpieczeń jako grupę aktywów, co nie koresponduje z istniejącym obecnie 
stanem faktycznym. Identyfikacja aktywów, które stanowią podstawę emisji 
powinna być dokonywana poprzez wprowadzanie ich do rejestru 
zabezpieczenia (cover pool). Niezależnie od innego typu rozwiązań 
stosowanych w  innych krajach członkowskich tego typu wpis powinien stanowić 
wystarczające odseparowanie.  

Art. 3 Definicje pkt 4 – dodefiniowanie definicji instytucja kredytowa.  

4) „instytucja kredytowa” – zmiana w zakresie części „na udzielaniu kredytów na 
swój własny rachunek” w przypadku instytucji kredytowych wyłącznie 
nabywających portfele definicji w  taki sposób, by nie eliminowała ze swego 
zakresu banków nie udzielających kredytów na własny rachunek.  

Uzasadnienie  

W ocenie Związku Banków Polskich odesłanie do punktu 1 art. 4(1) CRR może 
spowodować uniemożliwienie emitowania listów zastawnych przez banki, które 
swój model działalności opierają wyłącznie na nabywaniu wierzytelności 
(pooling).  

Art. 3 Definicje pkt 5 – doprecyzowanie definicji „wyspecjalizowana hipoteczna 
instytucja kredytowa”.  

Proponujemy następujące brzmienie definicji:  

5) „wyspecjalizowana hipoteczna instytucja kredytowa” oznacza instytucję 
kredytową, która finansuje udzielane przez siebie lub nabywane kredyty 
poprzez emisję obligacji zabezpieczonych, oraz która na mocy prawa jest 
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uprawniona do udzielania kredytów hipotecznych i kredytów na rzecz sektora 
publicznego i nie jest uprawniona do przyjmowania depozytów, lecz może 
przyjmować innego rodzaju środki podlegające zwrotowi  

Uzasadnienie  

W ocenie Związku Banków Polskich obecnie banki hipoteczne nie finansują 
kredytów hipotecznych wyłącznie poprzez emisje listów zastawnych m.in. ze 
względu na:  

a) konieczność utrzymywania nadzabezpieczenia, które nie może być 
finansowane listami zastawnymi,  

b) w okresie przed emisją bank hipoteczny „zbiera” kredyty w celu 
refinansowania ich przyszłą emisją, a do tego czasu finansowanie pochodzi z 
innych źródeł.  

Art. 4 Podwójny regres inwestora do emitenta i do aktywów rejestru zabezpieczeń w 
razie upadłości.  

Należy doprecyzować jak mają być usytuowane roszczenia o zaspokojenie 
kosztów upadłości oraz wierzytelności związane z instrumentami pochodnymi.  

Uzasadnienie  

Związek Banków Polskich uważa, że propozycja ta nie przesądza, w której 
kolejności zaspokajania w procesie upadłości mają być usytuowane koszty 
postępowania upadłościowego oraz zobowiązania z tytułu zabezpieczających 
instrumentów pochodnych (te ostatnie powinny być zaspakajane w formule pari 
passu względem innych aktywów w rejestrze zabezpieczeń).   

Art. 5 Ograniczenie możliwości (automatycznego) przyśpieszenia wymagalności listów 
zastawnych w  razie upadłości.  

W ocenie Związku Banków Polskich zawarta w polskim prawie upadłościowym 
możliwość decydowania przez inwestorów o sposobie i terminie realizacji praw 
z listów zastawnych (możliwości podejmowania przez inwestorów – wierzycieli 
decyzji o sprzedaży listów zastawnych , a więc skróceniu terminu zapadalności)   

zwiększa atrakcyjność tych instrumentów dla inwestorów i należy ją zachować 
lub nawet potraktować jako podstawę do wypracowania odpowiednich 
rozwiązań europejskich. .  

Art. 6 Kryteria dla zabezpieczeń listów zastawnych odniesione do proponowanych 
zmian CRR.  

Doprecyzowanie lub zmiana określenia „aktywa” używanego w tym 
postanowieniu.  

Uzasadnienie  

Związek Banków Polskich zgłasza, że proponowany przepis budzi wątpliwości 
wynikające z  zastosowania pojęcia „aktywa” w kontekście wyceny wartości 
bankowo - hipotecznej (art. 6. 1 (a), ubezpieczenia ryzyka szkody (art. 6. 2), czy 
też wymogu opisanego w art. 6.3, tj. „dokumentować aktywa wykorzystywane 
jako zabezpieczenie”).   

Zgodnie z definicją CRR Art. 4 pkt 74 stosowanie „wartości bankowo-
hipotecznej” dotyczy nieruchomości, a nie aktywa w rozumieniu kredytu.   
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Ponadto konieczne jest jednoznaczne określenie w projektowanych regulacjach 
wymogów dotyczących „uznanych aktywów”. Wydaje się, iż odnoszą się one do 
zabezpieczenia (art. 6 Dyrektywy). Dodatkowo w tym kształcie regulacja pomija 
wymogi dla obligacji zabezpieczonych o charakterze publicznym. Wskazuje ona 
jedynie na wymogi, których podstawę emisji stanowi zabezpieczenie w postaci 
hipoteki na nieruchomości. Ponadto kryterium zdefiniowane w Dyrektywie jako 
„inne aktywa o wysokiej jakości”, zawarte w art. 6  ust.1 akapit 4, powinno zostać 
doprecyzowane celem zagwarantowania spójnego podejścia.  

Art. 6 ust. 2 Nieubezpieczone nieruchomości w rejestrze zabezpieczeń.  

Dyrektywa nie narzuca bankom hipotecznym obowiązku utrzymywania w 
rejestrze zabezpieczeń wyłącznie kredytów zabezpieczonych ubezpieczonymi 
nieruchomościami, ale jednocześnie nakłada na emitenta obowiązek 
monitorowania tego aspektu. Monitorowanie może przybierać różne formy, w 
szczególności poprzez nieuwzględnianie w rejestrze wierzytelności 
zabezpieczanych nieubezpieczonymi nieruchomościami.   

Uzasadnienie  

Związek Banków Polskich zwraca uwagę na treść artykułu 6 ust. 2 Dyrektywy, 
który zakłada wprowadzenie wymagań wobec emitentów w zakresie 
odpowiedniego monitorowania aktywów z rejestru zabezpieczeń pod kątem ich 
odpowiedniego ubezpieczenia od ryzyka powstania szkody. W chwili obecnej, 
z uwagi na treść art. 19 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1170) brak jest w 
praktyce możliwości przymusowego ubezpieczania nieruchomości przez banki, 
bowiem aby zakłady ubezpieczeń mogły dokonywać ubezpieczenia 
nieruchomości, konieczna jest w ich ocenie każdorazowa zgoda kredytobiorcy 
na warunki ubezpieczenia, jeżeli miałby ponosić on koszt składki, co w praktyce 
w zasadzie nie występuje.   

Należy określić zakres wyżej wymienionego monitorowania, żeby nie dopuścić 
do zmniejszenia puli aktywów zabezpieczającej listy zastawne w momencie 
kiedy nieruchomość zabezpieczająca wierzytelność hipoteczną byłaby nawet 
przejściowo nieubezpieczona.  

Tym samym w przypadku obowiązku ubezpieczenia nieruchomości, oprócz 
zapewnienia możliwości bankom hipotecznym występowania do zakładów 
ubezpieczeń z zapytaniami o  ubezpieczenie nieruchomości przez 
kredytobiorców, uzasadnione wydaje się wprowadzenie mechanizmu 
umożliwiającego bankom hipotecznym ubezpieczanie kredytowanych 
nieruchomości w sytuacjach, gdy kredytobiorcy nie wywiązują się z tego 
obowiązku.  

Art. 10 Homogeniczność rejestru zabezpieczeń.  

Dyrektywa wprowadza wymóg utrzymania jednorodności puli aktywów 
stanowiących zabezpieczenie. Tworzenie odrębnych homogenicznych pul 
aktywów stanowiących zabezpieczenie powinno być dozwolone, ale 
nieobowiązkowe.”  

Uzasadnienie  

Związek Banków Polskich zwraca uwagę na treść artykułu 10 Dyrektywy, który 
wskazuje, że regulacje prawne w państwach członkowskich powinny zapewniać 
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odpowiedni poziom jednorodności aktywów w rejestrze zabezpieczeń w 
szczególności poprzez zapewnienie podobnych cech aktywów, terminów 
zapadalności lub profilu ryzyka. Zgodnie z polskim prawem wymóg jest 
spełniony na poziomie wyodrębnienia rejestrów dla hipotecznych listów 
zastawnych i publicznych listów zastawnych.   

Jednocześnie należy rozważyć dopuszczenie możliwości tworzenia 
oddzielnych rejestrów zabezpieczeń zawierających aktywa dopuszczone na 
podstawie art. 129 CRR.  

Możliwość tworzenia oddzielnych rejestrów zabezpieczeń wpłynęłaby 
stymulująco na rozwój bankowości hipotecznej i rynku listów zastawnych oraz 
uatrakcyjniłaby ofertę banków hipotecznych.   

Należy tu zauważyć, że w polskim porządku prawnym już istnieje wymóg 
wydzielenie rejestrów dla hipotecznych listów zastawnych oraz dla publicznych 
listów zastawnych, jednakże przepis ten w wielu wypadkach daje możliwości 
zapewnienia odpowiedniej homogeniczności aktywów stanowiących 
zabezpieczenie, np. nie pozwala na wydzielenie w rejestrze kredytów 
mieszkaniowych udzielonych osobom fizycznym od kredytów korporacyjnych.  

  

Art. 11 Instrumenty pochodne.  

Art. 11 pkt 2(a) – należy usunąć określanie przez państwa członkowskie 
kryteriów kwalifikowalności (eligibility criteria).  

Art. 11 pkt 2(b) – dotyczy także art. 15 – należy usunąć określanie kwoty 
transakcji terminowych.  

Uzasadnienie  

W ocenie Związku Banków Polskich o ile zasadność wprowadzenia 
proponowanych rozwiązań nie budzi wątpliwości, to konieczne jest 
wprowadzenie przejrzystych kryteriów, w  szczególności dotyczących 
wprowadzenia limitu wartości instrumentów finansowych oraz sposobu ich 
ujęcia w rejestrze zabezpieczeń.   

Kryteria kwalifikowalności są w praktyce rynkowej określane przez agencje 
ratingowe. Wprowadzenie w tym zakresie delegacji dla państw członkowskich 
wymagałoby tego, by określone przez nie kryteria odpowiadały/nie stały w 
sprzeczności z tymi stosowanymi przez agencje ratingowe.  

Instrumenty pochodne mają być stosowane na potrzeby zabezpieczenia 
w  związku z tym powinno to przesądzać, jaki wolumen takich instrumentów 
może być zawarty. Wprowadzenie limitu kwotowego może doprowadzić do 
tego, że nie będzie można zabezpieczyć ryzyka ze względu na przekroczenie 
limitu.   

Konieczne jest również określenie w jaki sposób kwota ma być określana (np.: 
wartość z  wyceny, różnica nominałów).   

Instrumenty pochodne powinny być ujmowane w kontekście zaspokajania 
w  upadłości na zasadzie pari passu z innymi aktywami w rejestrze 
zabezpieczeń.  

Art. 12 pkt 1 (c)  Segregacja aktywów w rejestrze zabezpieczeń.  
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Niezbędne jest doprecyzowanie intencji a zapisu ”aktywa w puli aktywów 
stanowiących zabezpieczenie są chronione przed wszelkimi roszczeniami osób 
trzecich” w kontekście  praw innych banków w przypadku finansowania przez 
konsorcjum banków celem utrzymania możliwości uwzględniania wierzytelności 
z tytułu udzielonego finansowania w konsorcjach w rejestrze zabezpieczeń.  

Ponadto proponuje się, by doprecyzować, że postanowienie to odnosi się do  
głównej masy upadłości.  

Uzasadnienie  

W opinii Związku Banków Polskich powszechną praktyką finansowania dużych 
projektów inwestycyjnych są konsorcja bankowe, które stanowią znaczący 
udział w rynku nieruchomości komercyjnych.  

Inwestorzy w upadłości powinni mieć w kontekście instrumentów pochodnych 
prawa do skorzystania z rejestru zabezpieczeń.    

Art. 13 Rola powiernika w postępowaniu upadłościowym.  

Art. 13 Dyrektywy wymaga, aby w sytuacji, gdy system prawny państwa 
członkowskiego przewiduje utworzenie funkcji cover pool monitor (powiernika), 
zdaniem ZBP regulacja ta powinna obejmować w szczególności rolę i obowiązki 
powiernika w postępowaniu upadłościowym.  

Uzasadnienie  

Związek Banków Polskich zwraca uwagę, że w chwili obecnej przepisy prawa 
polskiego nie regulują tej kwestii wprost, a kwestia relacji upadłości i powiernika 
przejawia się wyłącznie w kontekście możliwości odwołania powiernika w 
sytuacji upadłości banku hipotecznego (art. 28 ust. 1 pkt 4 Ustawy). Ponadto w 
polskim prawie upadłościowym występuje instytucja kuratora i syndyka.   

Art. 14 Dookreślenie spójności art. 14 z art. 27.  

Art. 14 wymaga dookreślenia spójności z art. 27.  

Uzasadnienie  

W ocenie Związku Banków Polskich może dojść do szerszego ujawnienia w 
ramach obowiązującego w Dyrektywie standardu Europejskie Obligacje 
Zabezpieczone (European Covered Bond). Projekt dyrektywy przewiduje, że 
wszystkie obligacje zabezpieczone w krajach UE spełniające wymogi pakietu 
regulacyjnego będą mogły otrzymać oznaczenie „europejskie obligacje 
zabezpieczone” (European Covered Bond) i w konsekwencji – przynajmniej na 
poziomie postrzegania przez inwestorów – zrównane będą jeśli chodzi o 
spełnianie standardów dyrektywy.   

Art. 15 pkt 1 (a) Wymogi pokrycia.  

Art. 15 pkt 1(a) – konieczne jest przeredagowanie lub uściślenie, jak należy 
rozumieć „koszty związane z utrzymaniem programu emisji” w kontekście 
definicji „wyspecjalizowana hipoteczna instytucja kredytowa”.  

Uzasadnienie  

Według Związku Banków Polskich w przypadku banku specjalistycznego, który 
został powołany w celu emisji listów zastawnych prawie całą jego działalność 
można potraktować, jako dokonywaną -„w ramach programu emisji”. W związku 
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z tym nie jest jasne jakie dokładnie koszty powinny być uwzględnione w 
kalkulacji pokrycia.  

Art. 15 ust 1 lit. b – doprecyzowanie kosztów programów nierozliczonych.  

Art. 15 ust. 1 lit b Dyrektywy zakłada konieczność zapewnienia pokrycia 
aktywami w rejestrze zabezpieczeń, poza zobowiązaniami wynikającymi z 
wyemitowanych listów zastawnych, także kosztów utrzymania i administracji 
programem.  

Uzasadnienie  

W ocenie Związku Banków Polskich przy ewentualnej implementacji w tym 
zakresie konieczne jest doprecyzowanie, że chodzi o koszty programu 
dotychczas nierozliczone, a nie koszty globalne (co powodowałoby konieczność 
zapewnienia pokrycia pełnej sumy kosztów przez cały okres trwania programu 
emisji).  

Art. 15 pkt 1(c) – wyłączenie aktywów płynnych.  

Art. 15 pkt 1(c) – wyłączyć „aktywa płynne” z zakresu tego postanowienia.  

Uzasadnienie  

Związek Banków Polskich proponuje wyłączenie aktywów płynnych z kalkulacji 
pokrycia, w  ramach której należy uwzględnić wyłącznie nominał i odsetki 
naliczone, a aktywa płynne powinny zgodnie z art. 16 pokryć wypływy netto w 
horyzoncie 180 dni (również odsetki, które nie są naliczone).  

Art. 15 pkt 1 (d) Wymogi pokrycia.  

Art. 15 pkt 1(d) – zmiana zapisu z „do puli aktywów stanowiących 
zabezpieczenie” na “do wymogów pokrycia”.  

Uzasadnienie  

W ocenie Związku Banków Polskich rejestr (cover pool) jest odseparowanym 
zbiorem, zgodnie z art. 12, w ramach którego mogą być uwzględniane 
ekspozycje nieregularne, natomiast nie powinno się uwzględniać tych 
ekspozycji w zakresie kalkulacji pokrycia i nadzabezpieczenia.  

Art. 17 Wydłużenie wymagalności.  

Art. 17 pkt 1 (d) – należy określić sposób określania „ostatecznego terminu 
zapadalności obligacji”, a nie sam „ostateczny termin zapadalności”. 
Uzasadnienie  

W ocenie Związku Banków Polskich w momencie implementacji wytycznych 
Dyrektywy do polskiego prawa warto rozważyć rozszerzenie przesłanek 
ustawowych (niedyskrecjonalnych) do wydłużenia terminu zapadalności listów 
zastawnych również na etapie normalnej działalności banków hipotecznych, a  
także w razie zastosowania przez nadzór (KNF) narzędzi wczesnej interwencji.  

Art. 17 Dyrektywy wprowadza możliwość stosowania dla listów zastawnych 
struktury wydłużenia terminu wymagalności listów zastawnych w przypadku 
wystąpienia z góry określonych przesłanek. Polskie prawo uruchamia strukturę 
pass-through w momencie upadłości, kiedy bank hipoteczny nie spełni testu 
równowagi pokrycia i/lub  testów płynności. Samo natomiast ogłoszenie 
upadłości powoduje wydłużenie o rok wymagalności a  więc strukturę soft-bullet.  
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Konkretny „ostateczny termin zapadalności” może ulec zmianie – istotne z 
punktu widzenia inwestora jest określenie sposobu, w jaki zostanie on 
wyznaczona.  

Art. 20 Administrator niewypłacalności emitenta.  

Proponujemy  rezygnację  z  dodatkowego  organu
 postępowania upadłościowego chyba, ze rolę przewidzianego dyrektywą 
administratora mógłby pełnić po odpowiednim uspójnieniu z  wymogami 
dyrektywy funkcjonujący już w  polskim prawie upadłościowym kurator..  

Uzasadnienie  

Według Związku Banków Polskich w polskim prawie upadłościowym istnieje 
syndyk masy upadłości i kurator oddzielnej masy upadłości banku 
hipotecznego. Do rozważenia skorelowanie ich kompetencji z propozycjami 
zawartymi w dyrektywie ale w takim kierunku, aby kompetencje kuratora w 
polskim prawie odpowiadały funkcjonowaniu przewidzianym dla administratora.  

 III.  Uwagi do projektu rozporządzenia  

Art. 129 par 3 (a) – dookreślenie wartości kredytów w rejestrze zabezpieczeń.  

Proponujemy, aby doprecyzować w rozporządzeniu, iż na potrzeby określenia 
OC kredyt był ujmowany w pełnej wartości , a nie do wartości 80% lub 60%.  

Uzasadnienie  

W ocenie Związku Banków Polskich z zapisów regulacji nie wynika 
bezpośrednio, że do wyliczeń OC będą brane wartości kredytów hipotecznych 
w rejestrze zabezpieczeń, a nie wartość kredytu obniżona do 80% (w kontekście 
kredytów dla osób indywidualnych) i 60% (w kontekście kredytów 
komercyjnych) wartości nieruchomości.  

  

Na podstawie opinii banków przygotował: Michał Wydra  

  


