
Druk nr 337-A
SEJM

KZECZYPO SPOL ITEJ POLSKIEJ
VII kadencja

1) w art. 1

,,ł)

DODATKOWE SPRAWO ZD  ANIE

KOMISJI FII{ANSOW PUBLICZNYCH

o poselskim projekcie ustawy o zmianie
ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi oraz innych ustaw (druk nr
282)

Sejm na 14 posiedzeniu w dniu 10 maja 2012 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1

Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy Zawarty w druku nr 337 do

Kornisji Finansów Publicznyclr w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugirn

czvtaniu.

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu

f2 najaf0lf r.

wnosi:

Wysok i  S e jm raczy następującepoprawki:

b)

w pkt 1. w arl. 45b w ust. 1 w pkt 3 lit. a i b nadać brzmienie:

zobowiązalt się wobec tego podmiotu do wykonywania obowiązków
wynikających z roz|iczania transakcji zawartych przez irrne podmioty otaz

w przypadku, gdy roz|tczenię transakcji następtrje w sposób' o którym mowa w
art. 45h - uzyskali zgodę podmiotu zawierającego transakcje na wykony'r'vanie
obowiązków, o ktÓrych mowa w lit. a



f

- (ucze stnicy b ędąc y stronami r o z|iczenia),, ;
_KPPO

_ przyJąc

f) w art. 1 w pkt 1, w art. 45b ust. 2 nadac brzmienie:

,,2. Roztachunkiem transakcji mających za przedmiot instrumenty finansowe jest
obciązenie lub uznanię konta depozfowego' rachunku zbiorczego lub rachunku
papierów wartościowych prowadzonego ptzez Krajowy Depozyt, spółkę, której
Krajowy Depozyt przekazat wykonywanie czynności z zabęsu zadań, o których
mowa w art. 48 ust. 1 pkt I, lub przez izbę rozrachunkową (podmiot
przęprowadza1ący rozrachunęk), odpowiędnio w związku z transakcj ą zbycia |ub
nabycia instrumentów finansowych, a takŻę odpowiednio do ustalonych w trakcie
rozliczenia kwot świadczeń, uznanie lub obciązenie rachunku bankowego lub
rachunku pieniężnego wskazanęgo przez uczęstnika będącego stroną transakcji albo
stroną r oz|ic zenta.,, ;

_KPPO

- przyjąć

3) w art. 1 w pkt 3, art, 45e nadać brzmienie:

,,Art' 45e. 7,Wszczęcie postępowania upadłościowego' naptawczego, egzekucyjnego
lub otwarcie likwidacji, a takie podjęcie innych środków prawnych
względem uczestnika lub innego podmiotu zawierającego transakcje:

1) na rynku regulowanym,
2) w alternatywnym systemie obrotu,
3) poza obrotem zorganizowanym polegające na sprzedazy

instrumentów finansowych ze zobowiązanięm do ich odkupu, a takŻe
inne transakcje, jeŻeli na podstawie przepisów prawa podlegają one
o b o w i ązko w i r o zlic z eni a pr zez p o dm i o t r o z|i c z aj ący

powoduj ących zawieszęnie lub zaprzestanie dokonyw ania przez niego
spłaty zadłuień albo ograniczających jego zdolność w zakresie
swobodnego rozporządzania swoim mieniem, w tym zawieszenię
działalności banku w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 t. - Prawo bankowe, nie wywołuje skutków prawnych w
stosunku do środków znajdujących się na koncie depozytowym,
rachunku zbtorczym, rachunku papierów wartoŚciowych, rachunku
pienięznyrn lub rachunku bankowym tego uczestnika lub podmiotu,
służącym do realizacji rozltczęn transakcji w zakresie, w jakim środki te
Są przęZnaczone do przeprowadzęnia rozrachunku transakcji w
podmiocie przeprowadzającym rozrachunek, chociuŻby postępowanie
zostało wszczęte, likwidacja otwańa lub inny Środek prawny został
p o dj ęty pr zed prz eprowadz eniem j ej r ozr achunku.

2. Środki prawne' o których mowa w ust. 1, nie wywołują skutków prawnych
wobec podmiotu uprawnionego z zabezpięczenia w stosuŃu do
przedmiotu zabezpieczenia ustanowionego przez uczestnika lub przez inny
podmiot zaw ier aj ący transakcj e:

1) na rynku regulowanym,



a

2) w alternatyrvnym systemie obrotu.
3) poza ob1ote1 zarganizowan)rm 

. 
- polegające na sprzedażyinstrumentów. finansowych ze zobowiąz"ń;il jch odkupu , a takżeinne transak cje, jeżze|i na podstawi" pl"pi.o* i.u*u podlegają oneo b o wi ązko w i r o z|ic zeni a pi z ez p o dm i l t, o,li 

"., 
u1Ę"y- na rzęcz innego uczestnika lub na rzecz podmiotu rozlic zającego, naz as ad ach okreś l onyc h w re gu l ami ni e p o dmi 

"i", 
ili",aj ąc ego.' 

l}iffi.'o;i}."*adzający 
rozrachunek transakcji jest uprawniony do

1) środków, o których mowa w ust. l, na|eżLących do podmiotuzawierającego transakcję, o któryrn mowa w art. 45g ust. I, oraz') 
;:$".ionego 

przez ten podmio t zabezpieczenia,o którym mowa w
- w celu dokonania rozrachunku zawartej przez ten podmiot transakcji,

r:tr"::ł*tku, 
gdy jej roz|icz.nie ,,u.tę|u;"-*.,posób, o którym

4. Przepis ust' 1 stosuje się takze w przypadku, gdy system rejestracjipapierów wartościowych jeit prowadzon y przezNarodowy Bank Polski.',:

_ przyjąć

4) w art.1 w pkt 5, w art. 45h w ust. 2 wprowadzeniu do wylicze nianad'aćbrzmienie:
,,Z chwilą przyjęcia transakcji do^rcz'iczęnia w sposób., o którym mowa w ust. 1,prawa i obowiązki zniej wynikające wygasają u * to miejsce:,,;-KPPO

_KPPO

Warszawa, dnia 22 maja Z0I2 r.

Sprawozdawca

/-/ Sławomir Neumann

Przewodni azący Komi sj i
Finansów Publicznyclr

/-/Dańusz Rosati

_ przyjąć

5) w art. 1 w pkt 5, w art. 45h ust. 8 nadać brzmięnie:

"8' Jezeli w dniu albo po dniu dokonania rozrachunku. transakcj i zawartej przezpodmiot niebędący stioną roz|iczenia, |";;-;;;"j o,,i"- zapisania na rachunkupapierów wartościowych iego podmiotu nuuń-v. h przez.,i"go w wpiku tejtransakcji papierów wartoścńwych' nastąpił;;;i.'i'e prawa do pozykó w z tychpapierów, uczestnik będący stroną roz\iczónia- z ch'wi.la oo,y^u,iłiy"h pozlków- staje się zobowi ązany do ich wydania stronię transakcji., ,._KPPO

_ przyjąć



W"r*z"*",{ lmala ToLf r,

Minister
5pr.rw Zagrariiczllyc [t

DPUE 920 asa ̂ 'l?Jpk/2

!:tf)'91i:'
r lor-: t-pn ofs.roa-rz z dn. 23.05.2(l1f r.

Pan
Dar|usł Rosati
Prrewodnlczqcy Komisii Finansów Publ|cznych
Selm RP

opinia o zgodności z prawem Un|l Ęuropcjskiej poprowek do poselskiego projektu ustawy o
tmisnie ustowy o obtocie instrumentaml flnansowymi ornz ustawy a ofercle publieznej i
worunkach wprowadzaala Insttumentów fingn*owyclt do zolBanizatłanego systemu
obrotu araz o spotkoch puhlkznych (druk nr Z82), ujęych w doddtkowym sprowozdaniu
Komlsjl Finansów Publlenych {druk nr 33?-A}, wyraźona na podttawie art. 13 ust' 3 pkr 3
ustauly : dnla 4 września 1997 r- o dziatach administrac|| rrądowej (Dz. U. z fao7 r. Nr 65,
poz. 437 z późn. rm.l w związku z alt. 42 usL 4 i art. 54 ust. 1 Regu|smlnu Scjmu Przez
ministra w|aściwego do spraw crłonkostrrra Rzecrypospo|Ite| Po|skleJ w Unll Europejskiei

Stu nowny Panie Przewodntcapy,

w rw|ązku z przcdtożonym dodatkowYm sprawtlztlarricrrr Komisji Finansów Publicznych (druk
nr 337-A}, zawicrająrym popra'jlfki do po.selskiego proicktrr us[awy o zmianie u.stawv o
obrocie instrurncntami finarrsowymi ora.r. ustawy o ofercie publlczncj i warunkach
wprcrwadzania instrumentÓw flnansowycłr elo zoą1anizow;lncgo systemu obrotu o[a7 o
spółkach publicznych {dtuk rrr 282), pozwaIam solrie wyraziĆ pon|żseq c'piniQ.

Poprawki, uięt€ w dodatkowym sprawozdaniu Komisji Finansów PubliEznych, nle
wpływalą na r3odnośĆ projektu ' praYl,em Unll Europejskiej.

Z powatonieut

Do wiado.rlloŚci:
Pan Jan Vi ncent-llostowski
Minister FinansÓw


