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Dotyczy: wniosku o wydanie opinii Europejskiego Banku Centralnego w sprawie projektu ustawy
o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

Szanowny Panie Marszałku,
dziękujemy za Pana wniosek o wydanie opinii Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w sprawie
projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie.
Po szczegółowej analizie projektu ustawy EBC postanowił nie wydawać formalnej opinii w jego sprawie.
Decyzja taka wynika z faktu, że chociaż projekt ustawy zawiera zasady mające zastosowanie do instytucji
finansowych, to jednak wydaje się, że zasady te nie mogą w sposób istotny wpływać na stabilność
instytucji i rynków finansowych. W szczególności obaw z perspektywy stabilności finansowej nie budzą
postanowienia projektu ustawy zaostrzające zasady pobierania przy udzielaniu pożyczki kosztów
pozaodsetkowych, postanowienia wzmacniające zasady dotyczące udzielania zabezpieczenia zwrotu
pożyczki oraz postanowienia wprowadzające nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami
pożyczkowymi i pośrednikami kredytowymi. Także wprowadzenie sankcji karnych mających na celu
przeciwdziałanie lichwie stanowi kompetencję organów krajowych, a nie organów Unii.
W związku z powyższym projekt ustawy nie jest objęty zakresem kompetencji EBC do wydania opinii na
jego temat zgodnie z art. 127 ust. 4 oraz art. 282 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz
szóstym tiret art. 2 ust. 1 decyzji Rady 98/415/WE1.
EBC docenia fakt przesłania przez Pana Marszałka projektu ustawy do konsultacji z EBC i wyraża
przekonanie, że Sejm w przyszłości będzie nadal zasięgał opinii EBC w sprawie projektów polskich
przepisów prawnych, które wchodzą w zakres kompetencji EBC na mocy Traktatu i decyzji Rady
98/415/WE.

Z wyrazami szacunku,

[podpis]

Do wiadomości: Pan Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego

1

Decyzja Rady 98/415/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie konsultacji Europejskiego Banku Centralnego
udzielanych władzom krajowym w sprawie projektów przepisów prawnych (Dz.U. L 189 z 3.7.1998, s. 42).

