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Szanowna Pani Marszałek 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi oraz 
niektórych innych ustaw. 

 
Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej 
sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 

 
 



                 Projekt 

 

U S T A W A 

z dnia                                           

o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

oraz niektórych innych ustaw1), 2) 

 

 
Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384,  z późn. zm.3)) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Komisja przekazuje Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd 

i  Papierów Wartościowych oraz organom nadzoru nad 

rynkami regulowanymi w innych państwach członkowskich 

listę rynków regulowanych prowadzonych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

2) w art. 20 ust. 5a otrzymuje brzmienie: 

„5a. Komisja podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości 

informację o wystąpieniu z żądaniem, o którym mowa  

w ust. 1 – 3, oraz przekazuje ją Europejskiemu Urzędowi 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i organom 

nadzoru nad rynkami regulowanymi w innych państwach 

członkowskich.”; 

3) w art. 45 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

 „7. Komisja przekazuje Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd 

i  Papierów Wartościowych oraz do publicznej wiadomości 

treść uchwały, o której mowa w art. 44 ust. 1, wskazując 

jednocześnie wytyczne, które wzięła pod uwagę akceptując 

dane zachowanie jako przyjętą praktykę rynkową.”; 

4) w art. 74: 
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a) w ust. 8 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Komisji Nadzoru Finansowego.”, 

b) dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Komisja przekazuje Europejskiemu Urzędowi Nadzoru 

Giełd i Papierów Wartościowych: 

1) informację o treści przepisów wydanych na podstawie 

ust. 7 albo 

2) uchwałę, o której mowa w ust. 8.”; 

5) w art. 84 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd 

i  Papierów Wartościowych o każdym przypadku udzielenia 

zezwolenia, dołączając informacje, o których mowa w ust. 2.”; 

6) w art. 91 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Rejestr firm inwestycyjnych zawiera również informację 

o  cofnięciu firmie inwestycyjnej zezwolenia na prowadzenie 

działalności maklerskiej z przyczyn, o których mowa  

w art. 167 ust. 1 pkt 1 – 3, 5 i 6. Informacja o cofnięciu 

zezwolenia jest zamieszczana w rejestrze na 5 lat od dnia 

cofnięcia zezwolenia.”; 

7) w art. 98a: 

a) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

 „11. Komisja informuje Komisję Europejską oraz Europejski 

Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o spra-

wowaniu przez siebie nadzoru w ujęciu skonsolidowanym 

w wyniku ustaleń, o których mowa w ust. 9.”, 

b) ust. 12e otrzymuje brzmienie: 

„12e. Z zastrzeżeniem obowiązku zachowania tajemnicy 

zawodowej i obowiązku tajemnicy ustanowionego 

w  porozumieniu, o którym mowa w ust. 13, Komisja 

informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
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Wartościowych o działaniach kolegium, w szczególności 

o sytuacjach nadzwyczajnych, oraz przekazuje mu 

informacje, które są szczególnie istotne dla konwergencji 

praktyk nadzorczych.”; 

8) w art. 98d ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, Komisja udostępnia Komisji 

Europejskiej, Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd 

i  Papierów Wartościowych i właściwym organom nadzoru 

innych państw członkowskich oraz zamieszcza go na swojej 

stronie internetowej.”;  

9) w art. 98e ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. W przypadku braku wspólnego stanowiska Komisja może 

zasięgnąć opinii Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd 

i  Papierów Wartościowych. Komisja zasięga opinii 

Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych także na wniosek właściwych organów 

nadzoru, o których mowa w ust. 5.”; 

10) w art. 98g ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Badając równoważność, o której mowa w ust. 1, Komisja 

może zasięgnąć opinii Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd 

i  Papierów Wartościowych, Europejskiego Komitetu 

Bankowego lub Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.”; 

11) w art. 104 ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. Komisja informuje Komisję Europejską oraz Europejski 

Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o liczbie 

przypadków zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa  

w ust. 9.”; 

12) w art. 110 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Komisja zawiadamia Komisję Europejską oraz Europejski 

Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o znanych 

Komisji przeszkodach prawnych i faktycznych, jakie 

napotykają domy maklerskie lub banki prowadzące działalność 
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maklerską w związku z prowadzeniem takiej działalności na 

terytorium państw niebędących państwami członkowskimi.”; 

13) w art. 165 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych informuje 

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 

o  każdym przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie 

giełdy.”; 

14) w art. 166 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd 

i  Papierów Wartościowych o każdym przypadku cofnięcia 

zezwolenia na prowadzenie rynku pozagiełdowego.”; 

15) w art. 166a: 

a) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„O podjętej decyzji Komisja informuje Komisję Europejską, 

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 

oraz organ nadzoru, który udzielił temu podmiotowi 

zezwolenia.”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. W razie konieczności zabezpieczenia interesu publicznego 

Komisja może – przed podjęciem czynności określonych 

w  ust. 1 i 2 – zawiesić na okres nie dłuższy niż miesiąc, 

możliwość prowadzenia przez podmiot prowadzący 

zagraniczny rynek regulowany działalności zgodnie  

z art. 14a ust. 1 lub art. 117a ust. 1 na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, informując o tym jednocześnie 

Komisję Europejską, Europejski Urząd Nadzoru Giełd 

i  Papierów Wartościowych oraz właściwy organ nadzoru 

w  innym państwie członkowskim, który udzielił 

zezwolenia temu podmiotowi.”; 

16) w art. 167: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
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„5. W razie konieczności zabezpieczenia interesu publicznego, 

Komisja może, od chwili wszczęcia postępowania 

w  sprawach, o których mowa w ust. 1, zawiesić, na okres 

nie dłuższy niż miesiąc, możliwość wykonywania, 

w  całości lub w części, działalności maklerskiej, 

informując o tym jednocześnie Komisję Europejską oraz 

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych.”, 

b) dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„10. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd 

i  Papierów Wartościowych o każdym przypadku 

cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności 

maklerskiej.”; 

17) w art. 169 ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie: 

„7. W razie konieczności zabezpieczenia interesu publicznego 

Komisja może – przed podjęciem czynności określonych 

w  ust. 1 – 3 – zawiesić, na okres nie dłuższy niż miesiąc, 

możliwość wykonywania, w całości albo w części, działalności 

maklerskiej lub powierniczej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przez zagraniczną firmę inwestycyjną, informując 

o  tym jednocześnie Komisję Europejską, Europejski Urząd 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz właściwy 

organ nadzoru w innym państwie członkowskim, który udzielił 

zezwolenia zagranicznej firmie inwestycyjnej. 

8.  Komisja informuje Komisję Europejską oraz Europejski Urząd 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o sankcjach 

zastosowanych zgodnie z ust. 3.”; 

18) po art. 169a dodaje się art. 169b w brzmieniu: 

„Art. 169b. Komisja przekazuje corocznie Europejskiemu 

Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 

informację zbiorczą o przypadkach zastosowania 

w  poprzednim roku kalendarzowym sankcji, o których 

mowa w art. 165 ust. 1a, art. 166 ust. 1a i art. 169a 
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ust. 1, oraz sankcji, o których mowa w art. 167  

ust. 1 – 3, z  wyłączeniem cofnięcia zezwolenia na 

prowadzenie działalności maklerskiej.”. 

 
Art. 2. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm.4)) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 15 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W przypadku udzielenia zezwolenia na utworzenie 

pracowniczego funduszu, organ nadzoru zawiadamia 

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 

Programów Emerytalnych o udzieleniu tego zezwolenia, 

dołączając informację o jego treści.”; 

2) w art. 17 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się 

ust. 2 w brzmieniu: 

„2. O każdej zmianie danych określonych w ust. 1 pkt 5 

pracowniczy fundusz jest obowiązany niezwłocznie 

poinformować organ nadzoru. Niezwłocznie po wpisaniu 

zmiany do rejestru funduszy pracowniczy fundusz przekazuje 

organowi nadzoru odpis z tego rejestru potwierdzający 

dokonanie zmiany.”; 

3) w art. 58a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Niezwłocznie po udzieleniu zezwolenia na utworzenie 

pracowniczego towarzystwa, którego akcjonariuszem jest 

pracodawca zagraniczny, organ nadzoru: 

1) zawiadamia zagraniczny organ nadzoru i Europejski 

Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 

Emerytalnych o udzieleniu tego zezwolenia, dołączając 

informację o jego treści oraz dane określające firmę, 

siedzibę i adres pracodawcy zagranicznego; 

2) zwraca się do zagranicznego organu nadzoru 

o  przekazanie informacji o wymogach prawa ubezpieczeń 



7 
 

społecznych i prawa pracy dotyczących emerytur 

pracowniczych, zgodnie z którymi pracownicze 

towarzystwo zarządzające pracowniczym funduszem 

realizuje program emerytalny pracodawcy 

zagranicznego.”; 

4) w art. 74 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Organ nadzoru informuje Europejski Urząd Nadzoru 

Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych 

o  wydaniu decyzji o likwidacji pracowniczego funduszu.”; 

5) po art. 207a dodaje się art. 207b w brzmieniu: 

„Art. 207b. Organ nadzoru, przynajmniej raz na dwa lata, 

przekazuje Europejskiemu Urzędowi Nadzoru 

Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 

Emerytalnych informację o przewidzianych w prawie 

polskim wymogach dotyczących działalności 

pracowniczych funduszy emerytalnych.”. 

 
Art. 3. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U.  

z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 36 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Komisja Nadzoru Finansowego informuje Europejski Urząd 

Nadzoru Bankowego o udzieleniu zezwolenia, o którym 

mowa w ust. 1, dołączając informację o jego treści.”; 

2) w art. 48d dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Komisja Nadzoru Finansowego informuje Europejski Urząd 

Nadzoru Bankowego o każdym przypadku wydania decyzji 

odmownej, podając przesłanki jej wydania.”; 

3) w art. 128d po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, 

właściwa władza nadzorcza skieruje sprawę do 

Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 19 

rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 Parlamentu 
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Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 

ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego 

Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji 

nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE 

(Dz. Urz. UE L 331 z  15.12.2010, str. 12), zwanego dalej 

„rozporządzeniem nr 1093/2010”, Komisja Nadzoru 

Finansowego zawiesza postępowanie do czasu wydania przez 

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego decyzji zgodnie  

z art. 19 ust. 3 tego rozporządzenia.”; 

4) w art. 131 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Jeżeli właściwa władza nadzorcza odmawia zawarcia 

porozumienia, o którym mowa w ust. 2, albo pomimo jego 

zawarcia nie stosuje się do jego postanowień, w tym nie 

udziela w wyznaczonym terminie informacji, o których 

udzielenie wnioskowała Komisja Nadzoru Finansowego, lub 

odmawia udzielenia takich informacji, Komisja Nadzoru 

Finansowego może powiadomić o tym Europejski Urząd 

Nadzoru Bankowego.”; 

5) w art. 133 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Przy wykonywaniu swoich zadań Komisja Nadzoru 

Finansowego uwzględnia wytyczne i zalecenia 

Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. W przypadku 

nieuwzględniania  wytycznych lub zaleceń Europejskiego 

Urzędu Nadzoru Bankowego Komisja Nadzoru Finansowego 

podaje powody ich nieuwzględniania.”; 

6) w art. 138b po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, 

właściwa władza nadzorcza skieruje sprawę do 

Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 19 

rozporządzenia nr 1093/2010, Komisja Nadzoru 

Finansowego zawiesza postępowanie do czasu wydania przez 
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Europejski Urząd Nadzoru Bankowego decyzji zgodnie  

z art. 19 ust. 3 tego rozporządzenia.”; 

7) uchyla się art. 140b; 

8) w art. 140c ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Komisja Nadzoru Finansowego informuje Komisję Europejską 

oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o każdym 

przypadku utraty mocy lub uchylenia zezwolenia na 

utworzenie banku krajowego lub oddziału banku 

zagranicznego.”; 

9) w art. 141a: 

a) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„O zastosowaniu tych środków Komisja Nadzoru Finansowego 

informuje Komisję Europejską oraz Europejski Urząd Nadzoru 

Bankowego.”, 

b) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„O zastosowaniu tych środków Komisja Nadzoru Finansowego 

niezwłocznie informuje Komisję Europejską oraz Europejski 

Urząd Nadzoru Bankowego.”;   

10) w art. 141f: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Komisja Nadzoru Finansowego może zawierać 

z  właściwymi władzami nadzorczymi innych państw 

porozumienia określające zakres i tryb współpracy przy 

wykonywaniu nadzoru skonsolidowanego nad bankami 

działającymi w holdingach, o których mowa w ust. 1, 

nadzoru nad istotnymi oddziałami banków krajowych 

i  istotnymi oddziałami instytucji kredytowych oraz 

określające zakres i tryb działania kolegiów, o których 

mowa w ust. 18. Komisja Nadzoru Finansowego 

informuje Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 

o  zawarciu oraz o treści takich porozumień. Przepisy 

art.  131 ust. 3 pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio.”, 
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b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a – 3h w brzmieniu: 

„3a. W celu zapewnienia skuteczności nadzoru 

skonsolidowanego, Komisja Nadzoru Finansowego może 

na mocy porozumień, o których mowa w ust. 3, oraz 

z  uwzględnieniem art. 28 rozporządzenia nr 1093/2010,  

delegować swoje zadania właściwej władzy nadzorczej 

innego państwa albo przyjmować zadania właściwej 

władzy nadzorczej innego państwa, tak aby władza 

nadzorcza sprawująca nadzór nad podmiotem 

dominującym mogła skutecznie wykonywać zadania 

z  zakresu nadzoru skonsolidowanego nad podmiotem 

zależnym. Porozumienia takie powinny określać 

w szczególności: 

1) zakres delegowanych zadań; 

2) zakres stosowania do delegowanych zadań przepisów 

prawa polskiego oraz prawa państwa członkowskiego; 

3) obowiązek właściwej władzy nadzorczej innego 

państwa do informowania Komisji Nadzoru 

Finansowego o podejmowanych działaniach 

nadzorczych oraz o ich skutkach; 

4) warunki i tryb zmiany zakresu oraz odwołania 

delegowania zadań. 

3b. Odwołanie delegowania zadań następuje w szcze-

gólności w przypadku  zmiany stanu faktycznego, 

wskutek której podmiot wskazany w porozumieniu, 

o  którym mowa w ust. 3a, przestaje być podmiotem 

zależnym podmiotu dominującego, nad którym nadzór  

sprawuje  właściwa władza nadzorcza. 

3c. Porozumienia, o których mowa w ust. 3a, mogą także 

określać zasady wspólnego wykonywania zadań przez 

Komisję Nadzoru Finansowego i właściwą władzę 

nadzorczą. 
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3d. Na podstawie porozumień, o których mowa w ust. 3a, 

Komisja Nadzoru Finansowego może przyjmować 

jedynie takie zadania właściwej władzy nadzorczej, jakie 

odpowiadają celom i zadaniom nadzoru określonym 

w  ustawie. 

3e. Przed zawarciem porozumienia, o którym mowa  

w ust. 3a, Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje 

podmiotowi zależnemu, o którym mowa w tym 

porozumieniu, informacje o:  

1) zamiarze zawarcia porozumienia, 

2) projektowanej treści porozumienia,  

3) kompetencjach właściwej władzy nadzorczej 

w  zakresie zadań, które zostaną tej władzy 

delegowane, 

4) procedurach odwoławczych od rozstrzygnięć 

właściwej władzy nadzorczej 

– umożliwiając temu podmiotowi zależnemu wyrażenie 

stanowiska.  

3f. Komisja Nadzoru Finansowego zamieszcza 

porozumienie, o którym mowa w ust. 3a, na swojej 

stronie internetowej niezwłocznie po jego zawarciu, ze 

wskazaniem podmiotu, o którym mowa w tym 

porozumieniu. 

3g. Jeżeli właściwa władza nadzorcza odmawia zawarcia 

porozumienia, o którym mowa w ust. 3, albo pomimo 

jego zawarcia nie stosuje się do jego postanowień, w tym 

nie udziela w wyznaczonym terminie informacji, 

o których udzielenie wnioskowała Komisja Nadzoru 

Finansowego, lub odmawia udzielenia takich informacji, 

Komisja Nadzoru Finansowego może powiadomić o tym 

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Komisja 

Nadzoru Finansowego może także powiadomić 
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Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o nieudzieleniu 

przez właściwą władzę nadzorczą informacji 

o  procedurach odwoławczych, o których mowa w ust. 3e 

pkt 4. 

3h. Jeżeli wykonanie decyzji lub innego rozstrzygnięcia 

właściwej władzy nadzorczej mogłoby zagrażać 

ostrożnemu i stabilnemu zarządzaniu bankiem, Komisja 

Nadzoru Finansowego może wypowiedzieć 

porozumienie, o którym mowa w ust. 3a, i zawiesza 

wykonanie decyzji lub innego rozstrzygnięcia.”, 

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Komisja Nadzoru Finansowego informuje Komisję 

Europejską oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 

o sprawowaniu przez siebie nadzoru skonsolidowanego 

w wyniku ustaleń, o których mowa w ust. 8.”, 

d) po ust. 16 dodaje się ust. 16a w brzmieniu: 

„16a. Jeżeli przed upływem terminu dwóch miesięcy od dnia 

otrzymania przez właściwe władze nadzorcze informacji, 

o której mowa w ust. 12, właściwa władza nadzorcza 

skieruje sprawę do Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Bankowego zgodnie z art. 19 rozporządzenia 

nr  1093/2010, Komisja Nadzoru Finansowego zawiesza 

postępowanie do czasu wydania przez Europejski Urząd 

Nadzoru Bankowego decyzji zgodnie z art. 19 ust. 3 tego 

rozporządzenia.”; 

11) w art. 141l dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. O zmianach w wykazach, o których mowa w ust. 1, Komisja 

Nadzoru Finansowego informuje właściwe władze nadzorcze 

państw członkowskich.”. 

 
Art. 4. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku 

w  systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz 
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zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 743, z późn. zm.6)) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 13 w ust. 3: 

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego;”, 

b) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 

w brzmieniu: 

„4) Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych.”; 

2) art. 23 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 23. Prezes NBP informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd 

i  Papierów Wartościowych o systemach, o których 

mowa w art. 15, oraz o podmiotach prowadzących te 

systemy.”. 

 
Art. 5. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 148 ust. 2d otrzymuje brzmienie: 

„2d. Na wniosek zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi 

dodatkowemu lub podlegającego na podstawie ustawy 

o  nadzorze uzupełniającym nadzorowi uzupełniającemu, 

organ nadzoru może wyrazić zgodę na odstąpienie od 

pomniejszania środków własnych zakładu ubezpieczeń 

o  elementy określone w ust. 2a lub 2b, odnoszące się do 

podmiotów określonych w ust. 2a lub 2b, jeżeli podlegają 

one nadzorowi dodatkowemu zgodnie z właściwymi 

przepisami lub nadzorowi uzupełniającemu zgodnie 

z  przepisami ustawy o nadzorze uzupełniającym.”; 

2) w art. 223zw ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Na wniosek zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi 

dodatkowemu lub podlegającego na podstawie ustawy 

o  nadzorze uzupełniającym nadzorowi uzupełniającemu, 
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organ nadzoru może wyrazić zgodę na odstąpienie od 

pomniejszania środków własnych zakładu reasekuracji 

o  elementy określone w ust. 3 lub 4, odnoszące się do 

podmiotów określonych w ust. 3 lub 4, jeżeli podlegają one 

nadzorowi dodatkowemu zgodnie z właściwymi przepisami 

lub nadzorowi uzupełniającemu zgodnie z przepisami ustawy 

o  nadzorze uzupełniającym.”. 

 
Art. 6. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 

(Dz.  U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 97 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd 

i  Papierów Wartościowych oraz Komisję Europejską 

o  ustanowionym w ust. 1 limicie, wskazując papiery 

wartościowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1,  podmioty 

uprawnione do ich emisji oraz  zabezpieczenia mające na celu 

ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych.”; 

2) w art. 259 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a. Jeżeli pomimo przekazania informacji, o której mowa  

w ust. 3, właściwe organy państwa macierzystego funduszu 

zagranicznego nie podjęły odpowiednich działań 

nadzorczych lub pomimo podjęcia tych działań fundusz 

zagraniczny działa niezgodnie z interesem uczestników tego 

funduszu, Komisja może: 

1) w drodze decyzji, po poinformowaniu właściwego 

organu państwa macierzystego funduszu zagranicznego, 

zastosować środki, o których mowa w ust. 5, albo  

2)  w uzasadnionym przypadku, poinformować Europejski 

Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. 

3b. O każdym przypadku zastosowania, zgodnie z ust. 3a pkt 1, 

środków, o których mowa w ust. 5, Komisja informuje 

Komisję Europejską oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd 

i  Papierów Wartościowych.”; 
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3) w art. 264 po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu: 

„10a.  O każdym przypadku odmowy, o której mowa w ust. 6 

i  ust. 10 pkt 2, Komisja informuje Europejski Urząd 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.”; 

4) w art. 273: 

a) w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„O zastosowaniu takich środków Komisja niezwłocznie 

informuje Komisję Europejską, Europejski Urząd Nadzoru 

Giełd i Papierów Wartościowych oraz właściwe organy państwa 

macierzystego.”, 

b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

„5. Jeżeli Komisja uzna, że środki podejmowane przez 

właściwe organy państwa macierzystego spółki 

zarządzającej, o których mowa w ust. 2, są 

niewystarczające, może powiadomić o tym Europejski 

Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. 

6. O każdym przypadku zastosowania środków, o których 

mowa w ust. 2, Komisja informuje Europejski Urząd 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.”; 

5) w art. 282 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej 

przekazywanie przez Komisję do Europejskiego Urzędu 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych lub do Europejskiej 

Rady ds. Ryzyka Systemowego zagregowanych informacji 

w  zakresie lokowania przez fundusze inwestycyjne otwarte 

środków pieniężnych w instrumenty pochodne, w celu 

monitorowania przez te instytucje ryzyka systemowego w Unii 

Europejskiej.”; 

6) po art. 284 dodaje się art. 284a w brzmieniu: 

„Art. 284a. Komisja informuje Komisję Europejską, Europejski 

Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz 

właściwe organy nadzoru państw członkowskich 
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o organach i osobach, którym przekazanie informacji 

zgodnie z art. 281 ust. 1 oraz art. 282 ust. 3 nie 

stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy 

zawodowej.”; 

7) po art. 285 dodaje się art. 285a w brzmieniu: 

„Art. 285a. 1. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd 

i Papierów Wartościowych o każdym zezwoleniu na 

wykonywanie działalności towarzystwa niezwłocz-

nie po jego wydaniu, przekazując informację o  jego 

treści. 

2. Komisja informuje Komisję Europejską oraz 

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych o wszelkich trudnościach, jakie 

fundusze inwestycyjne otwarte napotkały przy 

zbywaniu przez nie jednostek uczestnictwa na 

terytorium państw trzecich.”. 

 
Art. 7. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad 

instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami 

inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr 83, 

poz.  719, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 3: 

a) w pkt 3 lit. a – c otrzymują brzmienie: 

„a) dom maklerski w rozumieniu art. 95 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi  (Dz. U. 

z  2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.9)), posiadający 

zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa 

w art. 69 ust. 1 tej ustawy, 

b) zagraniczną osobę prawną, o której mowa w art. 115 ust. 1 

ustawy, o której mowa w lit. a, 
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c) zagraniczną firmę inwestycyjną w rozumieniu art. 3 pkt 32 

ustawy, o której mowa w lit. a, z wyłączeniem zagrani-

cznych instytucji kredytowych, o których mowa w art. 3 

pkt  31 tej ustawy,”,  

b) pkt 12 i 13 otrzymują brzmienie: 

„12) podmiot dominujący – podmiot dominujący w rozumieniu 

art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o  spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, 

poz.  1439, z późn. zm.10)); 

13)  podmiot zależny – podmiot zależny w rozumieniu art. 4 

pkt 15 ustawy, o której mowa w pkt 12;”; 

2) w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Informację, o której mowa w ust. 2, koordynator przekazuje 

także zagranicznym organom nadzoru, które udzieliły 

zezwolenia podmiotom regulowanym w grupie, 

zagranicznemu organowi nadzoru państwa, w którym znajduje 

się siedziba dominującego podmiotu nieregulowanego, oraz 

Wspólnemu Komitetowi Europejskich Urzędów Nadzoru, 

zwanemu dalej „Wspólnym Komitetem”.”; 

3) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Informację, o której mowa w ust. 1, koordynator przekazuje 

także zagranicznym organom nadzoru, które udzieliły 

zezwolenia podmiotom regulowanym w grupie, lub 

zagranicznym organom nadzoru państwa członkowskiego, 

w  którym dominujący podmiot nieregulowany posiada 

siedzibę, ministrowi właściwemu do spraw instytucji 

finansowych oraz Wspólnemu Komitetowi.”; 

4) w art. 24 w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 

brzmienie: 
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„Podmiot wiodący przekazuje koordynatorowi na piśmie 

w  terminie 90 dni od dnia kończącego rok:”; 

5) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podmiot wiodący mający siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje koordynatorowi albo 

koordynatorowi zagranicznemu, nie później niż z upływem 

7  miesięcy od końca roku kalendarzowego, sprawozdanie 

w  zakresie znaczących transakcji wewnątrzgrupowych na 

poziomie konglomeratu finansowego za dany rok 

kalendarzowy.”; 

6) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podmiot wiodący z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przekazuje koordynatorowi lub koordynatorowi 

zagranicznemu, nie później niż z upływem 7 miesięcy od 

końca roku kalendarzowego, sprawozdanie w zakresie 

znaczącej koncentracji ryzyka za dany rok kalendarzowy.”; 

7) w art. 43 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 

w brzmieniu: 

„4) wprowadzeniu i systematycznej aktualizacji zasad 

postępowania w zakresie tworzenia i rozwoju, w razie 

potrzeby, odpowiednich planów i ustaleń naprawczych 

i  restrukturyzacyjnych.”; 

8) po art. 56 dodaje się art. 56a w brzmieniu: 

„Art. 56a. Krajowy organ nadzoru współpracuje ze Wspólnym 

Komitetem dla celów nadzoru uzupełniającego oraz 

przekazuje mu niezwłocznie wszelkie informacje 

niezbędne do wypełniania jego obowiązków.”; 

9) w art. 57 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli wymaga tego wykonywanie zadań w zakresie nadzoru 

nad podmiotami regulowanymi, które wchodzą w skład 

konglomeratu finansowego, krajowy organ nadzoru może, 

zgodnie z przepisami regulacji sektorowych, przekazywać 
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informacje, o których mowa w ust. 1, bankom centralnym 

zainteresowanych państw członkowskich, Europejskiemu 

Systemowi Banków Centralnych, Europejskiemu Bankowi 

Centralnemu oraz Europejskiej Radzie ds. Ryzyka 

Systemowego zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) 

nr  1092/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

24  listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru 

makroostrożnościowego nad systemem finansowym 

i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego 

(Dz. Urz. UE L 331 z  15.12.2010, str. 1).”. 

 
Art. 8. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem 

kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537, z późn. zm.11)) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 21:  

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)  żądanie udzielenia informacji dotyczy tych samych 

naruszeń przepisów prawa lub zasad uczciwego obrotu 

obowiązujących w innym państwie członkowskim przez ten 

sam podmiot, co do których na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej toczy się już postępowanie sądowe lub 

administracyjne albo wydany został prawomocny wyrok lub 

została wydana przez Komisję ostateczna decyzja 

o  nałożeniu kary; w takim przypadku podmiotom, 

o których mowa w ust. 1, oraz Europejskiemu Urzędowi 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych jest 

przekazywana szczegółowa informacja o tych 

okolicznościach.”, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Po uzyskaniu przez Komisję od organu nadzoru w innym 

państwie członkowskim informacji dotyczącej zachowań 

naruszających przepisy prawa, które miały lub mają miejsce 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub dotyczą 
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instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu 

na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, 

Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel informuje 

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych oraz ten organ nadzoru o podjętych 

działaniach, a w razie potrzeby – o przebiegu 

prowadzonego postępowania.”; 

2) w art. 25 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd 

i  Papierów Wartościowych o każdym przypadku przekazania 

do publicznej wiadomości informacji o zastosowaniu 

środków prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, podjętych 

w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów ustawy 

o  obrocie instrumentami finansowymi.”; 

3) w art. 26:  

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2)  oddziału zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską 

– kontrola dotyczy wyłącznie badania zgodności 

prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

działalności maklerskiej z określonymi w przepisach prawa 

polskiego zasadami świadczenia usług.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:  

„3a. Komisja może zwrócić się do właściwego organu nadzoru 

w państwie członkowskim, na którego terytorium znajduje 

się oddział domu maklerskiego lub banku prowadzącego 

działalność maklerską, o wykonanie uprawnień w zakresie 

kontroli, o której mowa w ust. 1, w stosunku do oddziału 

domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność 

maklerską znajdującego się na terytorium tego państwa 

członkowskiego. W przypadku odmowy uwzględnienia 

żądania przez właściwy organ nadzoru, Komisja może 



21 
 

poinformować o tym Europejski Urząd Nadzoru Giełd 

i  Papierów Wartościowych.”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:  

„5a. Komisja może nie uwzględnić żądania organu nadzoru, 

jeżeli jego wykonanie mogłoby niekorzystnie wpłynąć na 

suwerenność, bezpieczeństwo lub interes publiczny 

Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku 

szczegółowa informacja o tych okolicznościach jest 

przekazywana Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd 

i  Papierów Wartościowych oraz właściwemu organowi 

nadzoru.”. 

 
Art. 9. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z 2010 r. Nr 167, 

poz.  1129 oraz z 2012 r. poz. 836) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 19 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 19. 1. W przypadku naruszenia przepisów prawa w związku 

z ofertą publiczną, dopuszczeniem lub 

wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu 

na rynku regulowanym lub prowadzeniem akcji 

promocyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przez emitenta, dla którego Rzeczpospolita Polska jest 

państwem przyjmującym, lub podmiot uczestniczący 

w ofercie publicznej, dopuszczeniu lub wprowadzeniu 

papierów wartościowych do obrotu na rynku 

regulowanym lub akcji promocyjnej, w imieniu lub na 

zlecenie takiego emitenta, Komisja przekazuje 

informację o tym zdarzeniu właściwemu organowi 

państwa macierzystego tego emitenta oraz 

Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych. 
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2.  W przypadku gdy, mimo poinformowania przez 

Komisję, właściwy organ państwa macierzystego 

emitenta nie podejmuje działań mających zapobiec 

dalszemu naruszaniu przepisów prawa lub gdy te 

działania są nieskuteczne, Komisja może, w celu 

ochrony interesu inwestorów, po uprzednim 

poinformowaniu tego organu i Europejskiego Urzędu 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, 

zastosować środki określone odpowiednio w art. 16, 

art. 17 lub w art. 53 ust. 5. Komisja niezwłocznie 

przekazuje informację o zastosowaniu tych środków 

Komisji Europejskiej i Europejskiemu Urzędowi 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.”; 

2) w art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na podstawie porozumienia z właściwym organem nadzoru 

w  innym państwie członkowskim oraz po poinformowaniu 

Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych, Komisja może przekazać temu organowi 

rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego 

albo dokumentów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, 

złożonych do Komisji przez emitenta, dla którego 

Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, jeżeli 

uzna to za uzasadnione w szczególności specyfiką tego 

emitenta, papierów wartościowych objętych tym prospektem 

emisyjnym albo charakterem oferty publicznej, subskrypcji lub 

sprzedaży na podstawie tej oferty, lub dopuszczenia do obrotu 

na rynku regulowanym. Komisja w terminie 3 dni roboczych 

informuje wnioskodawcę o przekazaniu wniosku.”; 

3) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na wniosek emitenta lub wprowadzającego, Komisja wydaje 

zaświadczenie potwierdzające zatwierdzenie prospektu 

emisyjnego, wskazujące informacje objęte przez Komisję 

zwolnieniem z obowiązku zamieszczenia w prospekcie 
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emisyjnym, wraz z uzasadnieniem tego zwolnienia 

i  określeniem przesłanek, o których mowa w art. 33 ust. 2, 

oraz informacje, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 5, oraz 

przekazuje to zaświadczenie Europejskiemu Urzędowi 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, a także, wraz 

z dostarczoną przez wnioskodawcę kopią prospektu 

emisyjnego i jego tłumaczeniem na język wymagany przez 

państwo wskazane przez emitenta lub wprowadzającego jako 

państwo przyjmujące, właściwemu organowi nadzoru 

w  państwie członkowskim, które emitent wskaże w tym 

wniosku jako państwo przyjmujące.”; 

4) w art. 37: 

a) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się 

pkt  3 w brzmieniu: 

„3) informacji o adresach stron w sieci Internet należących do 

organu nadzoru w państwie macierzystym emitenta, do 

emitenta lub do spółki prowadzącej rynek regulowany, na 

których została zamieszczona elektroniczna wersja 

prospektu emisyjnego, o którym mowa w pkt 2.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Komisja udostępnia na swojej stronie w sieci Internet, 

przez 12 miesięcy, informację o otrzymanym dokumencie 

notyfikującym wraz z odnośnikami do stron w sieci 

Internet należącymi do emitenta lub spółki prowadzącej 

rynek regulowany, na których została zamieszczona 

elektroniczna wersja prospektu emisyjnego, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Udostępnienie prospektu emisyjnego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej nie może nastąpić wcześniej niż 

po otrzymaniu przez Komisję dokumentów i informacji, 

o  których mowa w ust. 1.”; 
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5) w art. 45 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Niezwłocznie po otrzymaniu od emitenta lub wprowadzającego 

ostatecznej wersji zatwierdzonego prospektu emisyjnego Komisja 

przekazuje jego kopię do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd 

i  Papierów Wartościowych.”; 

6) w art. 47 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Komisja zamieszcza na swojej stronie w sieci Internet informację 

o zatwierdzonym i udostępnionym do publicznej wiadomości 

prospekcie emisyjnym wraz z odnośnikami do stron w sieci 

Internet należącymi do emitenta lub spółki prowadzącej rynek 

regulowany, na których została zamieszczona elektroniczna wersja 

tego prospektu emisyjnego, oraz przekazuje te informacje do 

Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych.”; 

7) w art. 51 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Niezwłocznie po zatwierdzeniu aneksu do prospektu 

emisyjnego Komisja przekazuje informację o jego 

zatwierdzeniu do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd 

i Papierów Wartościowych wraz z kopią zatwierdzonego 

aneksu.”; 

8) w art. 62 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. O udzieleniu zgody, o której mowa w ust. 4, Komisja 

informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych.”;  

9) w art. 96a: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku gdy emitent, dla którego Rzeczpospolita Polska 

jest państwem przyjmującym, nie wykonuje albo wykonuje 

nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 96 ust. 1, 

Komisja przekazuje informację o tym zdarzeniu właściwemu 

organowi państwa macierzystego tego emitenta oraz 
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Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych.”, 

b) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Komisja niezwłocznie przekazuje Komisji Europejskiej 

i  Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych informację o zastosowaniu tej sankcji.”. 

 
Art. 10. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.12)) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) po art. 17c dodaje się art. 17d w brzmieniu: 

„Art. 17d. Komisja współpracuje z Komisją Europejską, 

Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego, 

Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń 

i Pracowniczych Programów Emerytalnych, 

Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych, Europejską Radą ds. Ryzyka 

Systemowego oraz Europejskim Systemem Banków 

Centralnych i udziela tym organom wszelkich 

informacji niezbędnych do wypełniania ich 

obowiązków.”; 

2) w art. 18 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Komisja przekazuje Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd 

i Papierów Wartościowych treść regulaminu sądu 

polubownego.”. 

 
Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

                                                 
1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2010/78/UE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 
2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE 
i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu 
Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń 
i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego 
Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 120). 
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2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, ustawę z dnia 24 sierpnia 
2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów 
wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawę z dnia 22 maja 2003 r. 
o działalności ubezpieczeniowej, ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, ustawę 
z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami 
ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu 
finansowego, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawę z dnia 
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. 
o nadzorze nad rynkiem finansowym. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, 
Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391 oraz z 2012 r. poz. 836. 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 858 
i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 
i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 596. 

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, 
poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, 
poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, 
poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, 
poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, 
poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401  
i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, 
poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, 
poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, 
Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 40, poz. 226, Nr 81, poz. 530, 
Nr 126, poz. 853, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1724, z 2011 r. Nr 72, poz. 388, Nr 126, poz. 715, 
Nr 131, poz. 763, Nr 134, poz. 779 i 781, Nr 165, poz. 984, Nr 199, poz. 1175, Nr 201, poz. 1181 
i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 855. 

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175 
i Nr 234, poz. 1391 oraz z 2012 r. poz. 173.  

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530, 
Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, 
Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 596.  

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 
i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, 
poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. 
Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, 
Nr 152, poz. 900 i  Nr 234 poz. 1389 i 1391 oraz z 2012 r. poz. 596. 

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, 
Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391 oraz z 2012 r. poz. 836 i … 

  10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1129 
oraz z 2012 r. poz. 836 i … 

11) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 170, 
poz. 1217, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2011 r. Nr 234, 
poz. 1391. 

12) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328, 
z 2008 r. Nr 209, poz. 1317, Nr 228, poz. 1507 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 77, 
poz. 649 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 126, poz. 853, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 131, poz. 763, 
Nr 199, poz. 1175 i Nr 205, poz. 1208 oraz z 2012 r. poz. 855. 

 
 
 

http://n36.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803&full=1


UZASADNIENIE 

 

 

Projektowana ustawa stanowić ma implementację do prawa polskiego przepisów 

dyrektywy 2010/78/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. 

w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 

2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE 

i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru 

(Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru 

(Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 

Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Giełd i Papierów Wartościowych), opublikowanej w Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, 

s. 120. Termin implementacji dyrektywy przypada na dzień 1 stycznia 2012 r. 

Ww. dyrektywa jest kolejnym krokiem w kierunku zwiększenia integracji nadzoru 

w Europie, która ma zapewnić faktycznie równe warunki uczestnictwa w rynku dla 

wszystkich podmiotów na szczeblu unijnym i odzwierciedlić coraz większą integrację 

rynków finansowych w Unii. Nie bez znaczenia jest również zwiększenie poziomu 

bezpieczeństwa rynku finansowego wobec zjawiska kryzysu, które trwa od 2007 r. 

W  tym celu w listopadzie 2008 r. Komisja utworzyła grupę wysokiego szczebla pod 

przewodnictwem Jacques’a de Larosière’a w celu zalecenia sposobu wzmocnienia ram 

nadzorczych dla lepszej ochrony obywateli i zbudowania zaufania do systemu 

finansowego. W swoim sprawozdaniu grupa zaleciła daleko idące reformy struktury 

nadzoru nad sektorem finansowym w Unii. W sprawozdaniu grupy de Larosière’a 

wyrażono również opinię, że należy stworzyć Europejski System Nadzoru Finansowego 

(ESNF) złożony z trzech Europejskich Urzędów Nadzoru, z których każdy byłby 

odpowiedzialny za jeden sektor: bankowości, papierów wartościowych oraz 

ubezpieczeń i pracowniczych programów emerytalnych, a także, że należy powołać 

Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego. W dniu 23 września 2009 r. Komisja 

przyjęła wnioski legislacyjne w sprawie trzech rozporządzeń ustanawiających ESNF, 

w  tym trzy Europejskie Urzędy Nadzoru. 
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W preambule dyrektywy wskazano, że aby Europejski System Nadzoru Finansowego 

mógł działać efektywnie, konieczne są zmiany w aktach prawnych Unii w obszarach 

objętych zakresem działania trzech Europejskich Urzędów Nadzoru. Zmiany takie 

dotyczą określenia zakresu niektórych uprawnień Europejskich Urzędów Nadzoru, 

włączenia niektórych ich uprawnień ustanowionych w aktach prawnych Unii oraz 

poprawek mających na celu zapewnienie ich sprawnego i skutecznego funkcjonowania 

w ramach ESNF. Powołaniu trzech Europejskich Urzędów Nadzoru towarzyszyć 

powinno opracowanie jednolitego zbioru przepisów, który zapewni spójną 

harmonizację i jednakowe stosowanie prawodawstwa, a tym samym przyczyni się do 

bardziej efektywnego działania rynku wewnętrznego. Stwierdzono również, że 

rozporządzenia ustanawiające ESNF przewidują możliwość opracowywania przez 

Europejskie Urzędy Nadzoru projektów standardów technicznych w obszarach ściśle 

określonych w odpowiednich przepisach, które to projekty będą przedstawiane Komisji 

do przyjęcia zgodnie z art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

w  drodze aktów delegowanych lub wykonawczych, a przyjmowana dyrektywa 

powinna określać pierwszy zbiór takich obszarów i nie ograniczać możliwości 

włączania w przyszłości innych obszarów. Ponadto rozporządzenia ustanawiające 

Europejskie Urzędy Nadzoru wymagają, aby sytuacje, w których zastosować można 

mechanizm rozstrzygania sporów między właściwymi organami krajowymi, zostały 

określone w przepisach sektorowych, a przyjmowana dyrektywa powinna określić 

początkowy wykaz takich sytuacji i nie powinna ograniczać możliwości dopisania 

kolejnych sytuacji w przyszłości. Zwrócono również uwagę, że nowa struktura nadzoru 

ustanowiona w ramach ESNF będzie wymagać ścisłej współpracy między właściwymi 

organami krajowymi a Europejskimi Urzędami Nadzoru, a w związku z  tym zmiany 

w  odpowiednim prawodawstwie powinny zapewnić wyeliminowanie przeszkód 

prawnych utrudniających wykonywanie obowiązków w zakresie wymiany informacji 

przewidzianej w rozporządzeniach ustanawiających Europejskie Urzędy Nadzoru. 

Mając na względzie powyższe, należy podkreślić, że nie wszystkie przepisy 

wprowadzone dyrektywą 2010/78/UE wymagają przeniesienia do prawa polskiego. 

W szczególności zbędne jest na gruncie prawa polskiego wprowadzanie tych przepisów, 

które skierowane są do instytucji Unii Europejskiej, a w szczególności do Komisji 

Europejskiej oraz Europejskich Urzędów Nadzoru. Chodzi przede wszystkim o przepisy 

dotyczące wymiany informacji między tymi instytucjami, jak również o  upoważnienia 
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do wydawania standardów technicznych i podejmowania przez Europejskie Urzędy 

Nadzoru procedur mediacyjnych. W świetle powyższego konieczne jest, aby 

w  przepisach prawa polskiego znalazły się te normy prawne, które mają kształtować 

zachowania podmiotów poddanych polskiej jurysdykcji, czyli przede wszystkim 

podmiotów rynku finansowego oraz organu nadzoru nad tym rynkiem. 

Projektowane zmiany prawa dotyczą w świetle powyższego przede wszystkim 

przepływu informacji i współpracy między Komisją Nadzoru Finansowego (jako 

polskim organem nadzoru nad rynkiem finansowym) a Europejskimi Urzędami 

Nadzoru. Regulacje w tym zakresie mają dwoisty charakter. Z jednej strony są to – 

przewidziane w zmienionych dyrektywą 2010/78/WE przepisach dyrektyw 

sektorowych – partykularne rozwiązania, przewidujące obowiązek powiadamiania 

właściwego Europejskiego Urzędu Nadzoru przez KNF o niektórych działaniach 

(w  szczególności o wydanych albo cofniętych zezwoleniach dotyczących 

wykonywania działalności na rynku finansowym, jak również o przypadkach odmowy 

wydania takiego zezwolenia), z drugiej zaś – ogólny obowiązek współdziałania 

polskiego organu nadzoru z ESNF. W tym ostatnim przypadku uznano, że 

najwłaściwszą techniką legislacyjną będzie wprowadzenie odpowiedniej normy do 

ustawy ustrojowej, to jest ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.). W przypadku nadzoru 

dodatkowego sprawowanego nad instytucjami nadzorowanymi znajdującymi się 

w  konglomeratach finansowych analogiczny obowiązek współpracy wiąże KNF 

w  relacjach ze Wspólnym Komitetem Europejskich Urzędów Nadzoru. 

Ponadto w niektórych partykularnych przypadkach w ślad za przepisami dyrektywy 

wprowadzono również inne obowiązki informacyjne KNF na rzecz Europejskich 

Urzędów Nadzoru. Przykładowo chodzi o obowiązek poinformowania w przypadku 

działalności wykonywanej na terytorium Polski w ramach swobody świadczenia usług 

przez firmy inwestycyjne z państw członkowskich Unii Europejskiej o nieskuteczności 

działań nadzorczych podejmowanych przez macierzysty organ nadzoru czy też 

o  przeszkodach prawnych, regulacyjnych i organizacyjnych, jakie napotykają fundusze 

inwestycyjne i domy maklerskie lub banki prowadzące działalność maklerską 

w  związku z prowadzeniem działalności na terytorium państw niebędących państwami 

członkowskimi Unii Europejskiej. 
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Jeżeli chodzi o inne zmiany, niepolegające na ogólnym obowiązku współpracy 

w ramach ESNF ani na partykularnych obowiązkach informacyjnych wobec instytucji 

Unii Europejskiej, wskazać należy przede wszystkim na wynikające z obszernej 

nowelizacji dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

14  czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez 

instytucje kredytowe zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.). Zgodnie z proponowanym brzmieniem 

ust. 1a w art. 133 tej ustawy KNF będzie zobowiązana do uwzględniania przy 

sprawowaniu nadzoru kwestii zbieżności praktyk nadzorczych na poziomie 

europejskim, co polegać będzie na uwzględnianiu wytycznych i zaleceń Europejskiego 

Urzędu Nadzoru Bankowego na zasadzie comply or explain. Ponadto w zakresie 

nadzoru skonsolidowanego wprowadzono możliwość, aby KNF, na podstawie 

porozumień zawieranych z organami nadzoru państw członkowskich, mogła przejąć 

zadania innego organu albo delegować na niego swoje zadania, tak aby organ nadzoru 

odpowiedzialny za nadzór nad podmiotem dominującym mógł skutecznie wykonywać 

zadania z zakresu nadzoru skonsolidowanego nad podmiotem zależnym. Wreszcie 

w  związku z przepisami dyrektywy wprowadzono proceduralne uregulowanie na 

okoliczność oczekiwania na mediację Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. 

Jednocześnie w zakresie nadzoru bankowego należy wskazać, że nie ma potrzeby 

implementacji następujących przepisów w ich brzmieniu ustalonym dyrektywą 

2010/78/UE: 

– art. 9 pkt 20 dyrektywy (zmiana art. 63a dyrektywy 2006/48/WE) – nowelizowany 

przepis dotyczy tzw. „instrumentów hybrydowych”, których w Polsce nie 

wprowadzono, a więc i nie implementowano przepisu dyrektywy 2006/48/WE, 

w  konsekwencji nie ma potrzeby uwzględniania zmiany tego przepisu, 

– art. 10 pkt 2 dyrektywy (zmiana art. 22 ust. 1 dyrektywy 2006/49/WE) – pierwotny 

przepis nie był transponowany, ponieważ w Polsce nie skorzystano z przewidzianej 

w nim opcji. W konsekwencji, tak jak w pierwszym przypadku, nie ma potrzeby 

uwzględniania zmiany przepisu dyrektywy 2006/49/WE, 

– art. 10 pkt 3 lit. a dyrektywy (zmiana art. 33 ust. 1 dyrektywy 2006/49/WE) – 

w dyrektywie 2006/49/WE zmieniono przepis, zgodnie z którym właściwe organy 

zawiadamiają o procedurach, które ustanowiły, „aby uniemożliwić instytucjom 

celowe unikanie dodatkowych wymogów kapitałowych, którym podlegałyby one 
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w  innych przypadkach, z tytułu ekspozycji przewyższających limit określony  

w art. 111 ust. 1 dyrektywy 2006/48/WE, które to ekspozycje trwają dłużej niż 

dziesięć dni, poprzez czasowe przeniesienie danych ekspozycji do innego 

przedsiębiorstwa, które należy bądź nie należy do tej samej grupy kapitałowej, lub 

poprzez przeprowadzanie sztucznych transakcji celem ukończenia jednej ekspozycji 

przed upływem dziesięciu dni i utworzenia nowej ekspozycji”. Pierwotnie właściwe 

organy musiały zawiadamiać Radę i Komisję, a zgodnie ze zmianą będą również 

musiały powiadomić Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Ponieważ przy 

uprzednio dokonywanej transpozycji dyrektywy 2006/49/WE przyjęto rozwiązanie, 

zgodnie z którym zamiast określania procedur zawarto stosowne postanowienia 

o  nieunikaniu dodatkowych wymogów kapitałowych, jako jeden z  warunków 

nieuwzględniania zaangażowań w ramach limitu, to w związku z tym nie 

transponowano przepisu dyrektywy 2006/49/WE dotyczącego zawiadamiania 

instytucji Unii Europejskiej przez właściwe organy. W konsekwencji, podobnie jak 

w poprzednich przypadkach, nie ma potrzeby transponowania jego zmiany. 

 

Nadmienić należy jeszcze, że projektowana ustawa zasadniczo nie obejmuje regulacji 

rynku ubezpieczeniowego. Wynika to z faktu, że dyrektywa 2010/78/UE nie nowelizuje 

dyrektyw ubezpieczeniowych, co z kolei wiąże się z procesem wdrażania dyrektywy 

2009/138/WE (tzw. Solvency II). Dyrektywa ta została wprawdzie opublikowana, 

jednakże jej termin implementacji przypada na październik 2012 r. Ostateczny kształt 

tej dyrektywy jest jeszcze obecnie konsultowany (w szczególności należy oczekiwać 

przesunięcia terminu implementacji) i w ramach tych prac regulacje rynku 

ubezpieczeniowego zostaną dostosowane do nowej architektury nadzorczej. 

Z uwagi na konieczność niewielkiej i pilnej – z punktu widzenia skuteczności nadzoru – 

zmiany ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r.  o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami 

kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami 

inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr 83, 

poz.  719, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.), projekt zawiera 

regulację wykraczającą poza ramy implementacji dyrektywy (art. 5 oraz art. 7 pkt 1  

i 3 – 6). Proponowana nowelizacja zmierza do rozwiązania istotnych kwestii, jakie 

nasunęły się do tej pory w  toku sprawowania nadzoru uzupełniającego. 
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Art. 5 projektu zmienia art. 148 ust. 2d i art. 223zw ust. 6 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 

o działalności ubezpieczeniowej. Przepisy te w obecnym brzmieniu dają organowi 

nadzoru możliwość wyrażenia zgody na odstąpienie, na wniosek odpowiednio zakładu 

ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, od obowiązku pomniejszania przez zakład 

ubezpieczeń lub zakład reasekuracji swoich środków własnych o środki posiadane przez 

te zakłady w innych podmiotach regulowanych, tj. zakładach ubezpieczeń, zakładach 

reasekuracji, instytucjach kredytowych, instytucjach finansowych oraz firmach 

inwestycyjnych, w  sytuacji gdy zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji oraz te 

podmioty podlegają nadzorowi dodatkowemu zgodnie z właściwymi przepisami. Przy 

czym odwołanie się w tym przepisie do nadzoru dodatkowego oraz właściwych 

przepisów regulujących ten rodzaj nadzoru jest niepełne, gdyż dotyczy wyłącznie 

zaangażowań między podmiotami tworzącymi ubezpieczeniową grupę kapitałową 

objętą nadzorem dodatkowym, a pomija instytucje kredytowe, instytucje finansowe oraz 

firmy inwestycyjne, które wraz z  zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji 

(wnioskodawcą) wchodziłyby w  skład konglomeratu finansowego, o którym mowa 

w  art. 148 ust. 2d ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o  działalności ubezpieczeniowej, 

i  podlegałyby nadzorowi uzupełniającemu. Pozostawienie w art. 148 ust. 2d  

i art. 223zw ust. 6 wyłącznie określenia „dodatkowy nadzór” wskazuje, że chodzi 

o  odniesienie się do nadzoru grupowego czy sektorowego nad ubezpieczeniową grupą 

kapitałową. W konsekwencji aktualne brzmienie wskazanych przepisów ustawy z dnia 

22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej uniemożliwia zakładowi ubezpieczeń 

oraz zakładowi reasekuracji ubieganie się o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego 

na odstąpienie od pomniejszania środków własnych o środki posiadane przez zakład 

ubezpieczeń lub zakład reasekuracji objęty nadzorem uzupełniającym w podmiotach 

bankowych i inwestycyjnych. Takie zaangażowania bowiem nie są objęte nadzorem 

uzupełniającym, ale dodatkowym. Zmiana ta zapewni zgodność z terminologią 

używaną w ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad 

instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami 

inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego. 

Ponadto proponowana nowelizacja zakłada uaktualnienie przepisów prawa w zakresie 

nadzoru nad instytucjami wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego przez 

dostosowanie ich do obowiązujących regulacji sektorowych. Obecnie ustawa 

o  nadzorze uzupełniającym odsyła do uchylonych już przepisów. W związku 
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z  powyższym konieczna jest jej zmiana przez wprowadzenie odwołań do aktualnych 

definicji zawartych w obowiązujących ustawach. Projektowana zmiana ma także na 

celu wydłużenie terminów przekazywania sprawozdań przez podmiot wiodący 

w  konglomeracie finansowym – obecnie niezasadnie krótszych w stosunku do 

terminów przekazywania sprawozdań przez podmioty regulowane i w związku z tym 

stwarzających ryzyko braku kompletności i rzetelności sprawozdań podmiotu 

wiodącego.  

Projekt zawiera również kilka przepisów, wprowadzających zmiany o charakterze 

redakcyjnym (art. 1 pkt 7 lit. b, pkt 9 i 10 oraz art. 9 pkt 4 lit. c). Art. 1 pkt 7 lit. b oraz 

pkt 9 zmieniają odpowiednio art. 98a ust. 12e i art. 98e ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, 

z  późn. zm.). Zmiany polegają na zastąpieniu dotychczas stosowanej nazwy 

„Europejski Urząd Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi” stosowanym 

w  polskim tłumaczeniu rozporządzenia 1095/2010 określeniem „Europejski Urząd 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych”. Zmiany zmierzają do ujednolicenia 

stosowanej terminologii. 

Nowelizacja art. 98g ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, przewidziana w projektowanym art. 1 pkt 10, ma na celu uaktualnienie 

przepisu w zakresie, w jakim wskazuje on na możliwość zasięgnięcia przez Komisję 

Nadzoru Finansowego opinii Komitetu Europejskich Organów Nadzoru nad Papierami 

Wartościowymi oraz Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Bankowego, które to 

komitety zostały zastąpione przez odpowiednio Europejski Urząd Nadzoru Giełd 

i  Papierów Wartościowych oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. 

Zmiana w art. 37 ust. 4 (vide art. 9 pkt 4 lit. c projektu ustawy) jest konsekwencją 

modyfikacji ust. 1 polegającej na dodaniu pkt 3, który odnosi się do otrzymania przez 

Komisję Nadzoru Finansowego określonej kategorii informacji, podczas gdy jedynie 

pkt 1 i 2 w ust. 1 traktują o otrzymaniu dokumentów. Wobec powyższego konieczna 

jest stosowna aktualizacja przepisu ust. 4, mająca charakter redakcyjny 

i  wprowadzająca właściwe odniesienie do ww. informacji. 

Projekt ustawy nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 
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Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt ustawy został 

udostępniony na stronach urzędowego informatora teleinformatycznego – Biuletynu 

Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Żaden podmiot nie zgłosił 

zainteresowania pracami nad projektem w trybie powołanej ustawy. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałują przepisy projektowanej regulacji 

Niniejszy projekt oddziałuje na Komisję Nadzoru Finansowego, ministra 

właściwego do spraw instytucji finansowych i Prezesa NBP oraz nakłada 

dodatkowy obowiązek informacyjny na pracownicze fundusze emerytalne (vide 

art.  2 pkt 2 projektu). Zgodnie z proponowanym przepisem pracowniczy fundusz 

będzie obowiązany niezwłocznie poinformować organ nadzoru o zmianie danych 

w  rejestrze, dotyczących informacji o państwach, z których są przekazywane środki 

do pracowniczego funduszu, o ile statut pracowniczego funduszu przewiduje 

możliwość przyjmowania składek pracowników zagranicznych. Do informacji tej 

fundusz będzie obowiązany dołączyć odpis z rejestru funduszy potwierdzający 

dokonanie zmiany.  

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Projekt regulacji był przedmiotem konsultacji społecznych z udziałem instytucji 

reprezentujących środowisko rynku finansowego, w szczególności: Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A., Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 

BondSpot S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Izby Domów 

Maklerskich, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Stowarzyszenia 

Emitentów Giełdowych, Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, Związku 

Banków Polskich, Rady Banków Depozytariuszy, Związku Maklerów i Doradców, 

Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów. 

W ramach konsultacji część zainteresowanych podmiotów zgłosiła uwagi do treści 

projektu, które następnie były przedmiotem konferencji uzgodnieniowej. Część ze 

zgłoszonych uwag została uwzględniona, w tym większość uwag o charakterze 

redakcyjnym. Uznano za zasadne uwzględnienie propozycji Izby Domów 

Maklerskich, odnoszącej się do doprecyzowania obowiązku Komisji wyrażonego 

w  art. 1 pkt 4 projektu ustawy. Oprócz samej informacji o udzieleniu zezwolenia na 

prowadzenie działalności maklerskiej, przekazywanej Europejskiemu Urzędowi 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Komisja będzie obowiązana dołączyć 

treść zezwolenia, a więc informacje określone w art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 
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2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Konsekwentnie dokonano zmiany 

zakresu przekazywanych informacji o udzielonych zezwoleniach także 

w pozostałych ustawach sektorowych. 

Uwagi sprzeczne z dyrektywą zostały odrzucone.   

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 

Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na sektor finansów 

publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego, 

w szczególności nie będzie skutkować zwiększeniem wydatków lub zmniejszeniem 

dochodów jednostek sektora finansów publicznych.  

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Wejście w życie ustawy nie wpłynie na rynek pracy. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w życie ustawy nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość. 

6. Wpływ projektu na sytuację i rozwój regionalny 

Projektowana regulacja nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny. 

7. Wskazanie źródeł finansowania 

Wejście w życie ustawy nie pociągnie za sobą obciążeń budżetu państwa oraz 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

8. Opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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TABELA ZBIEŻNOŚCI 
 
 

TYTUŁ PROJEKTU: Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych 
ustaw 

TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO / 
WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1): 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. 
w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 
2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego 
Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego 
Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu 
Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ 2) 

Jedn. 
red.  

Treść przepisu UE 3)  Koniecz    
-ność 

wdrożenia
 

 T / N 

Jedn. 
red. (*) 

Treść przepisu/ów projektu (*) Uzasadnienie uwzględnienia w 
projekcie przepisów 

wykraczających poza 
minimalne wymogi  prawa UE 

(**) 
Art. 1 
pkt 1 

Zmiany w dyrektywie 98/26/WE 
 
W dyrektywie 98/26/WE wprowadza się następujące 
zmiany: 
 
1) art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 
„3. Państwo członkowskie, o którym mowa w ust. 2, 
natychmiast informuje Europejską Radę ds. Ryzyka 
Systemowego, pozostałe państwa członkowskie 
i Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych) (zwany dalej 
»EUNGiPW«), ustanowiony rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 
(*). 
 

(*) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.”; 

T Art. 4 
pkt 1 

Art. 4. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o 
ostateczności rozrachunku w systemach płatności i 
systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz 
zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 112, poz. 743, z późn. zm.) wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
1)  w art. 13 w ust. 3: 
 
a)  po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 
 
„2a) Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego;”, 
 
b)  w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się 
pkt 4 w brzmieniu: 
 
„4) Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych.”; 

 

Art. 1 
pkt 2 

2) w art. 10 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 
 
„1. Państwa członkowskie określają systemy, które mają 
zostać objęte zakresem stosowania niniejszej dyrektywy, 
oraz odpowiednich operatorów systemów, którzy mają 
zostać objęci zakresem stosowania niniejszej dyrektywy, 

T  2) art. 23 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 23. Prezes NBP informuje Europejski Urząd 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o systemach, 
o których mowa w art. 15, oraz o podmiotach 
prowadzących te systemy.”. 
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a także zgłaszają dane systemy i operatorów EUNGiPW 
i informują go o władzach wyznaczonych zgodnie z art. 
6 ust. 2. EUNGiPW publikuje te informacje na swojej 
stronie internetowej”; 

Art. 1 
pkt 3 

3) dodaje się artykuł w brzmieniu: 
 
„Artykuł 10a 
 
1. Właściwe władze współpracują z EUNGiPW do celów 
niniejszej dyrektywy zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
1095/2010.2.  
Właściwe władze niezwłocznie udzielają EUNGiPW 
wszelkich informacji niezbędnych mu do wypełniania jego 
obowiązków zgodnie z art. 35 rozporządzenia (UE) nr 
1095/2010”. 

N    

Art. 2 
pkt 1 
lit. a) 

Zmiany w dyrektywie 2002/87/WE 
 
W dyrektywie 2002/87/WE wprowadza się następujące 
zmiany: 
 
1) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany: 
 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 
„2.  Koordynator wyznaczony zgodnie z art. 10 
informuje przedsiębiorstwo dominujące stojące na czele 
grupy lub, w przypadku braku przedsiębiorstwa 
dominującego, podmiot objęty regulacją, o najwyższej 
sumie bilansowej w najważniejszym sektorze 
finansowym w grupie, o tym, że grupa została 
zidentyfikowana jako konglomerat finansowy oraz że 
wyznaczono koordynatora. 
Koordynator informuje również właściwe władze, które 
udzieliły zezwolenia objętym regulacją podmiotom 
należącym do grupy, oraz właściwe władze państwa 
członkowskiego, w którym mieści się siedziba zarządu 
finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej, 
jak również Wspólny Komitet Europejskich Urzędów 
Nadzoru ustanowiony art. 54 odpowiednio 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru 
(Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) (*), 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

T Art. 7 
pkt 2 

2)  w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Informację, o której mowa w ust. 2, koordynator 
przekazuje także zagranicznym organom nadzoru, które 
udzieliły zezwolenia podmiotom regulowanym w 
grupie, zagranicznemu organowi nadzoru państwa, w 
którym znajduje się siedziba dominującego podmiotu 
nieregulowanego, oraz Wspólnemu Komitetowi 
Europejskich Urzędów Nadzoru, zwanemu dalej 
„Wspólnym Komitetem”.”; 
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nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru 
(Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń 
i Pracowniczych Programów Emerytalnych) (**) oraz 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 
2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu 
Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych) (***) (zwany dalej 
»Wspólnym Komitetem«). 
 
(*) Dz. U. L 331 z 15.12.2010, s. 12. 
(**) Dz. U. L 331 z 15.12.2010, s. 48. 
(***) Dz. U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.”; 

Art. 2 
pkt 1 
lit. b) 

b) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„3. Wspólny Komitet publikuje na swojej stronie 
internetowej wykaz zidentyfikowanych konglomeratów 
finansowych i aktualizuje go. Informacje te są dostępne 
poprzez hiperłącze na stronie internetowej każdego 
z Europejskich Urzędów Nadzoru.”; 

N    

Art. 2 
pkt 2 

2) w art. 9 ust. 2 dodaje się literę w brzmieniu: 
 
„d) uzgodnienia dotyczące wnoszenia wkładu na rzecz 
i tworzenia, w razie potrzeby, odpowiednich ustaleń 
i planów naprawczych. Takie uzgodnienia są 
systematycznie aktualizowane.”; 

T Art. 7 
pkt 7 

7)  w art. 43 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i 
dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) wprowadzeniu i systematycznej aktualizacji zasad 
postępowania w zakresie tworzenia i rozwoju, w razie 
potrzeby, odpowiednich planów i ustaleń naprawczych i 
restrukturyzacyjnych.”; 

 

Art. 2 
pkt 3 

3) tytuł sekcji 3 otrzymuje brzmienie: 

„ŚRODKI MAJĄCE ZA ZADANIE UŁATWIĆ 
SPRAWOWANIE DODATKOWEGO NADZORU 
I WYKONYWANIE UPRAWNIEŃ WSPÓLNEGO 
KOMITETU”; 

N    

Art. 2 
pkt 4 

4) w sekcji 3 dodaje się artykuł w brzmieniu: 
 
„Artykuł 9a 
Rola Wspólnego Komitetu 
Zgodnie z art. 56 odpowiednio rozporządzenia (UE) nr 
1093/2010, z art. 56 rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 
oraz z art. 56 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 Wspólny 
Komitet zapewnia spójny międzysektorowy 
i transgraniczny nadzór oraz zgodność z przepisami 
unijnymi.”; 

N    
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Art. 2 
pkt 5 

5) art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
„1. W celu zapewnienia właściwego dodatkowego nadzoru 
nad objętymi regulacją podmiotami należącymi do 
konglomeratu finansowego koordynator indywidualny, 
odpowiedzialny za koordynację i sprawowanie 
dodatkowego nadzoru, jest wyznaczany spośród 
właściwych władz danych państw członkowskich, włącznie 
z państwem członkowskim, w którym znajduje się siedziba 
zarządu finansowej spółki holdingowej o działalności 
mieszanej. Dane identyfikacyjne koordynatora są 
publikowane na stronie internetowej Wspólnego 
Komitetu.”; 

T  Obowiązujący przepis prawa polskiego zapewnia 
wdrożenie przepisu dyrektywy (art. 3 pkt 19 i 20 ustawy 
o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami 
kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami 
reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi 
w skład konglomeratu finansowego). 

 

Art. 2 
pkt 6 

6) w art. 11 ust. 1 akapit drugi zastępuje się akapitami w 
brzmieniu: 
 
„W celu uproszczenia i ustanowienia dodatkowego 
nadzoru, opierając się na szerokiej podstawie prawnej, 
koordynator oraz inne odpowiednie właściwe władze i, 
w razie potrzeby, inne zaangażowane właściwe władze 
wprowadzają ustalenia koordynacyjne. Ustalenia 
koordynacyjne mogą obejmować powierzenie dodatkowych 
zadań koordynatorowi i wyszczególnienie procedur 
dotyczących procesu podejmowania decyzji między 
odpowiednimi właściwymi władzami, jak określono w art. 
3 i 4, art. 5 ust. 4, art. 6, art. 12 ust. 2, art. 16 i 18, jak 
również dotyczące współpracy z innymi właściwymi 
władzami. 
 
Zgodnie z art. 8 oraz procedurami ustalonymi w art. 56 
odpowiednio rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, art. 56 
rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 oraz w art. 56 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 Europejskie Urzędy 
Nadzoru za pośrednictwem Wspólnego Komitetu 
opracowują wytyczne mające na celu osiągnięcie 
zbieżności praktyk nadzoru pod względem spójności 
ustaleń koordynacyjnych w zakresie nadzoru zgodnie z art. 
131a dyrektywy 2006/48/WE oraz art. 248 ust. 4 dyrektywy 
2009/138/WE.”; 

T  Obowiązujący przepis prawa polskiego zapewnia 
wdrożenie przepisu dyrektywy (art. 55 ustawy o 
nadzorze uzupełniającym nad instytucjami 
kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami 
reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w 
skład konglomeratu finansowego). 

 

 

Art. 2 
pkt 7 

7) w art. 12 ust. 1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie: 
 
„Właściwe władze mogą również wymieniać informacje, 
które mogą być potrzebne do celów wykonania 
powierzonych im zadań dotyczących objętych regulacją 
podmiotów należących do konglomeratu finansowego, 
zgodnie z zasadami sektorowymi, z następującymi 

T Art. 7 
pkt 9 

9)  w art. 57 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli wymaga tego wykonywanie zadań w zakresie 
nadzoru nad podmiotami regulowanymi, które wchodzą 
w skład konglomeratu finansowego, krajowy organ 
nadzoru może, zgodnie z przepisami regulacji 
sektorowych, przekazywać informacje, o których mowa 
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organami: bankami centralnymi, Europejskim Systemem 
Banków Centralnych, Europejskim Bankiem Centralnym 
oraz Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego zgodnie z 
art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 
wspólnotowego nadzoru makroostrożnościowego nad 
systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady 
ds. Ryzyka Systemowego (*). 
 
(*) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 1.”; 

w ust. 1, bankom centralnym zainteresowanych państw 
członkowskich, Europejskiemu Systemowi Banków 
Centralnych, Europejskiemu Bankowi Centralnemu 
oraz Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego 
zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 
2010 r. w sprawie unijnego nadzoru 
makroostrożnościowego nad systemem finansowym i 
ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka 
Systemowego (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 
1).”. 

Art. 2 
pkt 8 

8) dodaje się artykuł w brzmieniu: 
 
„Artykuł 12a 
 
Współpraca i wymiana informacji ze Wspólnym 
Komitetem 
 
1. Właściwe władze współpracują ze Wspólnym 
Komitetem dla celów niniejszej dyrektywy zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 1093/2010, rozporządzeniem 
(UE) nr 1094/2010oraz rozporządzeniem (UE) nr 
1095/2010. 
 
2.   Właściwe władze przekazują niezwłocznie Wspólnemu 
Komitetowi wszelkie informacje niezbędne mu do 
wypełniania obowiązków zgodnie z art. 35 odpowiednio 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, art. 35 rozporządzenia 
(UE) nr 1094/2010 oraz art. 35 rozporządzenia (UE) nr 
1095/2010.”; 

T Art. 7 
pkt 8 

8)  po art. 56 dodaje się art.rt.. 56a w brzmieniu: 

 

„Art. 56a. Krajowy organ nadzoru współpracuje ze 
Wspólnym Komitetem dla celów nadzoru 
uzupełniającego oraz przekazuje mu niezwłocznie 
wszelkie informacje niezbędne do wypełniania jego 
obowiązków.”; 

 

Art. 2 
pkt 9 

9) art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
„1.  Państwa członkowskie zapewniają, by nie istniały 
żadne przeszkody prawne w ramach ich jurysdykcji 
zabraniające osobom fizycznym i prawnym objętym 
zakresem dodatkowego nadzoru wymiany między sobą 
wszelkich informacji właściwych do celów dodatkowego 
nadzoru, bez względu na to, czy są one podmiotem objętym 
regulacją, oraz wymiany informacji zgodnie z niniejszą 
dyrektywą, a także z Europejskimi Urzędami Nadzoru 
zgodnie z art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, art. 35 
rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 oraz art. 35 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, w razie konieczności za 
pośrednictwem Wspólnego Komitetu.”; 

T  Obowiązujące przepisy prawa polskiego zapewniają 
wdrożenie przepisu dyrektywy. 
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Art. 2 
pkt 10 

10) w art. 16 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 
 
„Bez uszczerbku dla art. 17 ust. 2 państwa członkowskie 
mogą ustalić, jakie środki mogą podejmować właściwe 
władze w odniesieniu do holdingowych spółek finansowych 
o działalności mieszanej. Zgodnie z procedurą określoną w 
art. 16 oraz 56 odpowiednio rozporządzenia (UE) nr 
1093/2010, rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 oraz 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 Europejskie Urzędy 
Nadzoru za pośrednictwem Wspólnego Komitetu mogą 
opracować wytyczne dotyczące środków w zakresie 
holdingowych spółek finansowych o działalności 
mieszanej.”; 

N    

Art. 2 
pkt 11 
lit. a) 

11)  w art. 18 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Bez uszczerbku dla przepisów sektorowych, 
w przypadku gdy stosuje się art. 5 ust. 3, właściwe 
władze weryfikują, czy podmioty objęte regulacją, 
których przedsiębiorstwo dominujące posiada siedzibę 
zarządu w państwie trzecim, podlegają nadzorowi 
właściwych władz tego państwa trzeciego, który to 
nadzór jest równoważny nadzorowi przewidzianemu w 
niniejszej dyrektywie w sprawie dodatkowego nadzoru 
nad podmiotami objętymi regulacją, określonymi w art. 
5 ust. 2. Weryfikację przeprowadzają właściwe władze, 
które pełniłby funkcję koordynatora, gdyby miały zostać 
zastosowane kryteria określone w art. 10 ust. 2, na 
wniosek przedsiębiorstwa dominującego lub 
jakiegokolwiek podmiotu objętego regulacją, który 
otrzymał zezwolenie w Unii, lub z własnej inicjatywy. 

Takie właściwe władze zasięgają opinii innych 
odpowiednich właściwych władz oraz dokłada wszelkich 
starań, aby uwzględnić wszelkie stosowane wytyczne 
przygotowane przez Wspólny Komitet zgodnie z art. 16 
i 56 odpowiednio rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, 
rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 oraz rozporządzenia 
(UE) nr 1095/2010.”; 

N  Obowiązujące przepisy prawa polskiego zapewniają 
wdrożenie przepisu dyrektywy (art. 60 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad 
instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, 
zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi 
wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego. 

 

Art. 2 
pkt 11 
lit. b) 

b)  dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„1a. Jeżeli właściwe władze nie zgadzają się z decyzją 
innych odnośnych właściwych władz, zgodnie z ust. 1, 
zastosowanie ma art. 19 odpowiednio rozporządzenia 
(UE) nr 1093/2010, rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 

N    
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oraz rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”; 

Art. 2 
pkt 12 

12) art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 
„2. Bez uszczerbku dla art. 218 ust. 1 i 2 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Komisja, 
wspierana przez Wspólny Komitet, Europejski Komitet 
Bankowy, Europejski Komitet ds. Ubezpieczeń i Emerytur 
Pracowniczych oraz Komitet ds. Konglomeratów 
Finansowych bada wyniki negocjacji określonych w ust. 1 
oraz powstałą sytuację.”; 

N    

Art. 2 
pkt 13 

13) w art. 20 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Środki te nie obejmują przedmiotu uprawnienia 
przekazanego i powierzonego Komisji w odniesieniu do 
pozycji wymienionych w art. 21a.”; 

N    

Art. 2 
pkt 14 
lit. a) 

14) w art. 21 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Europejskie Urzędy Nadzoru za pośrednictwem 
Wspólnego Komitetu mogą wydawać ogólne wytyczne 
dotyczące tego, czy dodatkowy system nadzoru 
właściwych władz w państwach trzecich pozwala 
osiągnąć cele dodatkowego nadzoru określonego 
w niniejszej dyrektywie, w odniesieniu do objętych 
regulacją podmiotów należących do konglomeratu 
finansowego, na którego czele stoi podmiot, którego 
siedziba zarządu znajduje się w państwie trzecim. 
Wspólny Komitet poddaje takie wytyczne rewizji 
i uwzględnia wszelkie zmiany dodatkowego nadzoru 
sprawowanego przez takie właściwe władze.”; 

N    

Art. 2 
pkt 14 
lit. b) 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Do dnia 1 grudnia 2011 r. Komisja dokona przeglądu 
art. 20 i przedstawi stosowne wnioski ustawodawcze, 
aby umożliwić pełne stosowanie aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 TFUE i aktów wykonawczych 
zgodnie z art. 291 TFUE w odniesieniu do niniejszej 
dyrektywy. Bez uszczerbku dla już przyjętych środków 
wykonawczych przyznane Komisji w art. 21 
uprawnienia do przyjmowania środków wykonawczych 
pozostające w mocy po wejściu w życie Traktatu 
z Lizbony wygasają z dniem 1 grudnia 2012 r.”; 

N    

Art. 2 15) dodaje się artykuł w brzmieniu: N    
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pkt 15 „Artykuł 21a 

Standardy techniczne 

1. W celu zapewnienia spójności harmonizacji niniejszej 
dyrektywy, zgodnie z art. 56 odpowiednio 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, art. 56 
rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i art. 56 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, Europejskie Urzędy 
Nadzoru mogą opracowywać projekty standardów 
technicznych w odniesieniu do: 

a) art. 2 ust. 11 celem określania stosowania art. 17 
dyrektywy Rady 78/660/EWG w kontekście niniejszej 
dyrektywy; 

b) art. 2 ust. 17 w celu ustanowienia procedur lub 
określenia kryteriów ustalania »odpowiednich 
właściwych władz«; 

c) art. 3 ust. 5 celem określania alternatywnych 
parametrów identyfikacji konglomeratów finansowych. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym zgodnie z procedurą 
określoną w art. 10–14 odpowiednio rozporządzenia 
(UE) nr 1093/2010, rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 
i rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 

2. Aby zapewnić jednolite stosowanie niniejszej 
dyrektywy, Europejskie Urzędy Nadzoru zgodnie z art. 
56 odpowiednio rozporządzenia UE nr 1093/2010, 
rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i rozporządzenia 
(UE) nr 1095/2010 mogą opracowywać projekty 
wykonawczych standardów technicznych w odniesieniu 
do: 

a)  art. 6 ust. 2 celem zapewnienia jednolitych warunków 
stosowania metod obliczania wymienionych 
w załączniku I część II, lecz bez uszczerbku dla art. 6 
ust. 4; 

b)  art. 7 ust. 2 celem zapewnienia jednolitych warunków 
stosowania procedur objęcia danego elementu 
wchodzącego w zakres definicji »koncentracji ryzyka« 
kontrolą nadzorczą, o której mowa w art. 7 ust. 2 akapit 
drugi; 
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c)  art. 8 ust. 2 celem zapewnienia jednolitych warunków 
stosowania procedur objęcia danego elementu 
wchodzącego w zakres definicji »transakcji 
dokonywanych między przedsiębiorstwami należącymi 
do tej samej grupy« kontrolą nadzorczą, o której mowa 
w art. 8 ust. 2 akapit trzeci. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15 
odpowiednio rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, 
rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i rozporządzenia 
(UE) nr 1095/2010.”. 

Art. 3 
pkt 1 

Zmiany w dyrektywie 2003/6/WE 
 
W dyrektywie 2003/6/WE wprowadza się następujące 
zmiany: 
 
1) w art. 1 ust. 5 dodaje się akapity w brzmieniu: 
 
„Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych) (zwany dalej 
»EUNGiPW«) ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (*) może 
opracowywać projekty wykonawczych standardów 
technicznych, aby zapewnić jednolite warunki stosowania 
aktów przyjętych przez Komisję, zgodnie z niniejszym 
artykułem w odniesieniu do przyjętych praktyk rynkowych. 
 
Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie drugim, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 

(*) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.”; 

N    

Art. 3 
pkt 2 

2) w art. 6 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„11. EUNGiPW może opracowywać projekty 
wykonawczych standardów technicznych, aby zapewnić 
konsekwentną harmonizację i jednolite warunki 
stosowania aktów prawnych Unii przyjmowanych przez 
Komisję zgodnie z ust. 10 akapit pierwszy tiret szóste. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15 

N    
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rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”; 

Art. 3 
pkt 3 lit 
a) 

3)  w art. 8 wprowadza się następujące zmiany: 

a) istniejący tekst otrzymuje oznaczenie ust. 1; 

N    

Art. 3 
pkt 3 
lit. b) 

b)  dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„2. EUNGiPW może opracowywać projekty 
wykonawczych standardów technicznych w celu 
zapewnienia jednolitych warunków stosowania aktów 
przyjętych przez Komisję zgodnie z ust. 1. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”; 

N    

Art. 3 
pkt 4 

4) w art. 14 dodaje się ustęp w brzmieniu: 
 
„5. Państwa członkowskie przedstawiają EUNGiPW co 
roku zbiorczą informację o wszystkich środkach 
administracyjnych i sankcjach zastosowanych zgodnie 
z ust. 1 i 2. 
 
Jeżeli właściwy organ ujawni publicznie środek 
administracyjny lub sankcję, powiadamia o tym 
jednocześnie EUNGiPW. 
 
W przypadku gdy upubliczniona sankcja dotyczy 
przedsiębiorstwa inwestycyjnego, które otrzymało 
zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2004/39/WE, 
EUNGiPW dodaje odniesienie do upublicznionej sankcji 
w rejestrze przedsiębiorstw inwestycyjnych zgodnie z 
art. 5 ust. 3 dyrektywy 2004/39/WE.”; 

T Art. 8 
pkt 2 

2)  w art. 25 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych o każdym przypadku 
przekazania do publicznej wiadomości informacji o 
zastosowaniu środków prawnych, o których mowa w 
ust. 1 pkt 2, podjętych w celu przeciwdziałania 
naruszeniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi.”; 

 

Art. 3 
pkt 5 

5) dodaje się artykuł w brzmieniu: 
 
„Artykuł 15a 
 
1. Właściwe organy współpracują z EUNGiPW na 
potrzeby niniejszej dyrektywy zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 1095/2010. 
 
2. Właściwe organy niezwłocznie udzielają EUNGiPW 
wszelkich informacji niezbędnych mu do wypełniania 
jego obowiązków, zgodnie z art. 35 rozporządzenia (UE) 

N    
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nr 1095/2010.”; 

Art. 3 
pkt 6 
lit. a) 

6) w art. 16 wprowadza się następujące zmiany: 

a) w ust. 2 akapit czwarty otrzymuje brzmienie: 

„Bez uszczerbku dla art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE) właściwy organ, którego 
wniosek o udzielenie informacji pozostał bez 
odpowiedzi w rozsądnym terminie lub którego wniosek 
o udzielenie informacji został odrzucony, może 
w rozsądnym terminie przekazać EUNGiPW informację 
o odmowie lub niepodjęciu działania. W przypadkach, 
o których mowa w zdaniu pierwszym, EUNGiPW może 
podjąć działania zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) 
nr 1095/2010, bez uszczerbku dla możliwości odmowy 
działania na wniosek o udzielenie informacji 
przewidziany w akapicie drugim niniejszego ustępu oraz 
możliwości podjęcia działania przez EUNGiPW w tych 
przypadkach zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) nr 
1095/2010.”; 

T Art. 8 
pkt 3 

3)  w art. 26:  

a)  w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) oddziału zagranicznej firmy inwestycyjnej 
prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
działalność maklerską - kontrola dotyczy wyłącznie 
badania zgodności prowadzonej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej działalności maklerskiej 
z określonymi w przepisach prawa polskiego zasadami 
świadczenia usług.”, 

b)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:  

„3a. Komisja może zwrócić się do właściwego organu 
nadzoru w państwie członkowskim, na którego 
terytorium znajduje się oddział domu maklerskiego lub 
banku prowadzącego działalność maklerską, o 
wykonanie uprawnień w zakresie kontroli, o której 
mowa w ust. 1, w stosunku do oddziału domu 
maklerskiego lub banku prowadzącego działalność 
maklerską znajdującego się na terytorium tego państwa 
członkowskiego. W przypadku odmowy uwzględnienia 
żądania przez właściwy organ nadzoru, Komisja może 
poinformować o tym Europejski Urząd Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych.”, 

c)  po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:  

„5a. Komisja może nie uwzględnić żądania organu 
nadzoru, jeżeli jego wykonanie mogłoby niekorzystnie 
wpłynąć na suwerenność, bezpieczeństwo lub interes 
publiczny Rzeczypospolitej Polskiej. W takim 
przypadku szczegółowa informacja o tych 
okolicznościach jest przekazywana Europejskiemu 
Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
oraz właściwemu organowi nadzoru.”. 

 

Art. 3 
pkt 6 
lit. b) 

b) w ust. 4 akapit piąty otrzymuje brzmienie: 

„Bez uszczerbku dla art. 258 TFUE właściwy organ, 
którego wniosek o rozpoczęcie dochodzenia lub wniosek 
o zezwolenie na towarzyszenie jego pracowników 
pracownikom właściwego organu innego państwa 
członkowskiego pozostał bez odpowiedzi w rozsądnym 
terminie lub został odrzucony, może w rozsądnym 
terminie przekazać EUNGiPW informację o odmowie 

T Art. 8 
pkt 3 

Jw.  
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lub niepodjęciu działania. W przypadkach, o których 
mowa w ostatnim zdaniu, EUNGiPW może podjąć 
działania zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 
1095/2010, bez uszczerbku dla możliwości odmowy 
działania na wniosek o udzielenie informacji 
przewidziany w akapicie czwartym niniejszego ustępu 
oraz możliwości podjęcia działania przez EUNGiPW 
w tych przypadkach zgodnie z art. 17 rozporządzenia 
(UE) nr 1095/2010.”; 

Art. 3 
pkt 6 
lit. c) 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W celu zapewnienia jednolitych warunków 
stosowania ust. 2 i 4 EUNGiPW może opracowywać 
projekty wykonawczych standardów technicznych 
dotyczących procedur i form wymiany informacji 
i kontroli transgranicznych zgodnie z niniejszym 
artykułem. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE)nr 1095/2010.”; 

N    

Art. 3 
pkt 7 

7) po art. 17 dodaje się artykuł w brzmieniu: 
 
„Artykuł 17a 
 
Do dnia 1 grudnia 2011 r. Komisja dokona przeglądu art. 1, 
6, 8, 14 i 16 i przedstawi właściwe wnioski ustawodawcze, 
aby umożliwić pełne stosowanie aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 TFUE i aktów wykonawczych zgodnie 
z art. 291 TFUE w odniesieniu do niniejszej dyrektywy. 
Bez uszczerbku dla już przyjętych środków wykonawczych 
przyznane Komisji w art. 17 uprawnienia do przyjmowania 
środków wykonawczych pozostające w mocy po wejściu 
w życie Traktatu z Lizbony wygasają z dniem 1 grudnia 
2012 r.”. 

N    

Art. 4 
pkt 1 
lit. a) 

Zmiany w dyrektywie 2003/41/WE 

W dyrektywie 2003/41/WE wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w art. 9 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) instytucja jest zarejestrowana w krajowym rejestrze 

T Art. 2 
pkt 1 

Art. 2. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. 
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm.) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 15 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W przypadku udzielenia zezwolenia na utworzenie 
pracowniczego funduszu, organ nadzoru zawiadamia 
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przez właściwy organ nadzorczy lub zatwierdzona; 
w przypadku działalności transgranicznej, określonej 
w art. 20, rejestr wskazuje również państwa 
członkowskie, w których działa dana instytucja; 
informacje te są przekazywane Europejskiemu Urzędowi 
Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń 
i Pracowniczych Programów Emerytalnych) (zwany 
dalej »EUNUiPPE«) ustanowionemu rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 1094/2010 (*), 
który publikuje je na swojej stronie internetowej; 

(*) Dz.U. L 331 z15.12.2010, s. 48.”; 

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych o udzieleniu 
tego zezwolenia, dołączając informację o jego treści.”; 

Art. 4 
pkt 1 
lit. b) 

b)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku działalności transgranicznej określonej 
w art. 20, warunki działania instytucji podlegają 
obowiązkowi uprzedniego uzyskania zezwolenia 
właściwego organu rodzimego państwa członkowskiego. 
Udzielając takiego zezwolenia, państwa członkowskie 
niezwłocznie zawiadamiają EUNUiPPE.”; 

T Art. 2 
pkt 3 

3)  w art. 58a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
„1. Niezwłocznie po udzieleniu zezwolenia na 
utworzenie pracowniczego towarzystwa, którego 
akcjonariuszem jest pracodawca zagraniczny, organ 
nadzoru: 

1)  zawiadamia zagraniczny organ nadzoru i Europejski 
Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych o udzieleniu tego 
zezwolenia, dołączając informację o jego treści oraz 
dane określające firmę, siedzibę i adres pracodawcy 
zagranicznego; 

2)  zwraca się do zagranicznego organu nadzoru o 
przekazanie informacji o wymogach prawa ubezpieczeń 
społecznych i prawa pracy dotyczących emerytur 
pracowniczych, zgodnie z którymi pracownicze 
towarzystwo zarządzające pracowniczym funduszem 
realizuje program emerytalny pracodawcy 
zagranicznego.”; 

 

Art. 4 
pkt 2 
lit. a) 

2) w art. 13 wprowadza się następujące zmiany: 

a) istniejący tekst otrzymuje oznaczenie ust. 1; 

N    

Art. 4 
pkt 2 
lit. b) 

b)  dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„2. EUNUiPPE może opracowywać projekty 
wykonawczych standardów technicznych określających 
wzory i formaty dokumentów, o których mowa w ust. 
1lit. c) ppkt (i)–(vi). 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą 

N    
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określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1094/2010.”;

Art. 4 
pkt 3 

3)  w art. 14 ust. 4 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Każda decyzja o zabronieniu działalności instytucji 
poparta jest szczegółowym uzasadnieniem 
i przekazywana do wiadomości zainteresowanej 
instytucji. O decyzji powiadamiany jest również 
EUNUiPPE.”; 

T Art. 2 
pkt 4 

4)  w art. 74 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Organ nadzoru informuje Europejski Urząd Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych o wydaniu decyzji o likwidacji 
pracowniczego funduszu.”; 

 

Art. 4 
pkt 4 

4)  art. 15 ust. 6 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„6. W związku z dalszą harmonizacją przepisów 
dotyczących wyliczania rezerw technicznych, które 
mogą być uzasadnione – zwłaszcza stopy procentowe 
i inne założenia wywierające wpływ na poziom rezerw 
technicznych – Komisja, korzystając z porad 
EUNUiPPE, wydaje co dwa lata lub na żądanie państwa 
członkowskiego sprawozdanie o sytuacji dotyczącej 
rozwoju działalności transgranicznej.”; 

N    

Art. 4 
pkt 5 

5)  w art. 20 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„11. Państwa członkowskie przekazują EUNUiPPE 
sprawozdania dotyczące krajowych przepisów 
o charakterze ostrożnościowym dotyczących obszaru 
pracowniczych programów emerytalnych nieobjętych 
odniesieniem do krajowego prawa socjalnego i prawa 
pracy zawartym w ust. 1. 

Państwa członkowskie regularnie, przynajmniej co dwa 
lata, uaktualniają te informacje, a EUNUiPPE 
udostępnia je na swojej stronie internetowej. 

W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego 
ustępu EUNUiPPE opracowuje projekty wykonawczych 
standardów technicznych określających procedury, które 
właściwe organy powinny realizować, oraz formaty 
i szablony, które powinny one stosować podczas 
przekazywania EUNUiPPE istotnych informacji i ich 
uaktualniania. EUNUiPPE) przedstawi Komisji te 
projekty wykonawczych standardów technicznych do 
dnia 1 stycznia 2014 r. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie trzecim, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1094/2010.”;

T Art. 2 
pkt 5 

5)  po art. 207a dodaje się art. 207b w brzmieniu: 

„Art. 207b. Organ nadzoru, przynajmniej raz na dwa 
lata, przekazuje Europejskiemu Urzędowi Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych informację o przewidzianych w prawie 
polskim wymogach dotyczących działalności 
pracowniczych funduszy emerytalnych.”. 
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Art. 4 
pkt 6 
lit. a) 

6)  w art. 21 wprowadza się następujące zmiany: 

a) tytuł otrzymuje brzmienie: 

„Współpraca między państwami członkowskimi, 
EUNUiPPE i Komisją”; 

N    

Art. 4 
pkt 6 
lit. b) 

b) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„2a. Właściwe organy współpracują z EUNUiPPE na 
potrzeby niniejszej dyrektywy zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 1094/2010. 

Właściwe organy niezwłocznie udzielają EUNUiPPE 
wszelkich informacji niezbędnych mu do wypełniania 
jego obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy 
i z rozporządzenia (UE) nr 1094/2010, zgodnie z art. 
35tego rozporządzenia.”; 

N    

Art. 4 
pkt 6 
lit. c) 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Każde państwo członkowskie powiadamia Komisję 
i EUNUiPPE o wszelkich poważniejszych trudnościach, 
jakie mogą powstać w związku ze stosowaniem 
niniejszej dyrektywy. 

Komisja, EUNUiPPE i właściwe organy 
zainteresowanych państw członkowskich zbadają takie 
trudności tak szybko, jak to możliwe, w celu znalezienia 
właściwego rozwiązania.”. 

N    

Art. 5 
pkt 1 

Zmiany w dyrektywie 2003/71/WE 

W dyrektywie 2003/71/WE wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W celu zapewnienia spójności harmonizacji 
niniejszej dyrektywy Europejski Urząd Nadzoru 
(Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych) (zwany dalej »EUNGiPW«) 
ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (*) może 
opracowywać projekty regulacyjnych standardów 
technicznych w celu określenia warunków stosowania 
wyłączeń dotyczących ust. 1 lit. a)–e) oraz ust. 2 lit. a)–
h). 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 

N    
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mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 

(*) Dz. U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.”; 

Art. 5 
pkt 2 

2) w art. 5 ust. 2 dodaje się akapity w brzmieniu: 

„W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania 
niniejszej dyrektywy i aktów delegowanych przyjętych 
przez Komisję zgodnie z ust. 5 EUNGiPW opracowuje 
projekty wykonawczych standardów technicznych 
w celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania 
aktów delegowanych przyjętych przez Komisję zgodnie 
z ust. 5 w odniesieniu do jednolitego szablonu 
prezentacji podsumowania oraz stworzenia inwestorom 
możliwości porównania danego papieru wartościowego 
z innymi stosownymi produktami. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”; 

N    

Art. 5 
pkt 3 

3) w art. 7 dodaje się ustęp w brzmieniu: 
 
„4. EUNGiPW może opracowywać projekty 
wykonawczych standardów technicznych w celu 
zapewnienia jednolitych warunków stosowania aktów 
delegowanych przyjętych przez Komisję zgodnie z ust. 1. 
 
Komisja jest uprawniona do przyjmowania wykonawczych 
standardów technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 
1095/2010.”; 

N    

Art. 5 
pkt 4 

4) w art. 8 dodaje się ustęp w brzmieniu: 
 
„5. EUNGiPW może opracowywać projekty 
wykonawczych standardów technicznych w celu 
zapewnienia jednolitych warunków stosowania aktów 
delegowanych przyjętych przez Komisję zgodnie z ust. 4. 
 
Komisja jest uprawniona do przyjmowania wykonawczych 
standardów technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 
1095/2010.”; 

N    

Art. 5 
pkt 5 

5)  w art. 13 wprowadza się następujące zmiany: T Art. 9 
pkt 3, 6 

3)  w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
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lit. a) a)  w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Właściwy organ zawiadamia EUNGiPW 
o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego i każdego 
suplementu do niego w tym samym czasie, w którym 
informacja na temat tego zatwierdzenia przekazywana 
jest, odpowiednio, emitentowi, oferującemu lub osobie 
wnioskującej o dopuszczenie do obrotu na rynku 
regulowanym. Właściwe organy w tym samym czasie 
dostarczają EUNGiPW.”; 

i 7 

 
 
 
 
 

„1. Na wniosek emitenta lub wprowadzającego, 
Komisja wydaje zaświadczenie potwierdzające 
zatwierdzenie prospektu emisyjnego, wskazujące 
informacje objęte przez Komisję zwolnieniem z 
obowiązku zamieszczenia w prospekcie emisyjnym, 
wraz z uzasadnieniem tego zwolnienia i określeniem 
przesłanek, o których mowa w art. 33 ust. 2, oraz 
informacje, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 5, oraz 
przekazuje to zaświadczenie Europejskiemu Urzędowi 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, a także, 
wraz z dostarczoną przez wnioskodawcę kopią 
prospektu emisyjnego i jego tłumaczeniem na język 
wymagany przez państwo wskazane przez emitenta lub 
wprowadzającego jako państwo przyjmujące, 
właściwemu organowi nadzoru w państwie 
członkowskim, które emitent wskaże w tym wniosku 
jako państwo przyjmujące.”; 

 

6)  w art. 47 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje 
brzmienie: 

„Komisja zamieszcza na swojej stronie w sieci Internet 
informację o zatwierdzonym i udostępnionym do 
publicznej wiadomości prospekcie emisyjnym wraz 
z odnośnikami do stron w sieci Internet należącymi do 
emitenta lub spółki prowadzącej rynek regulowany, na 
których została zamieszczona elektroniczna wersja tego 
prospektu emisyjnego, oraz przekazuje te informacje do 
Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych.”; 

 

7)  w art. 51 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

"9. Niezwłocznie po zatwierdzeniu aneksu do prospektu 
emisyjnego, Komisja przekazuje informację o jego 
zatwierdzeniu do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych wraz z kopią 
zatwierdzonego aneksu.";   

Art. 5 
pkt 5 
lit. b) 

b)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Właściwy organ macierzystego państwa 
członkowskiego może delegować zatwierdzenie 
prospektu emisyjnego właściwemu organowi innego 

T Art. 9 
pkt 2 

2)  w art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na podstawie porozumienia z właściwym organem 
nadzoru w innym państwie członkowskim oraz po 
poinformowaniu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd 
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państwa członkowskiego, z zastrzeżeniem uprzedniego 
zawiadomienia EUNGiPW oraz zgody właściwego 
organu. O takiej delegacji powiadamia się emitenta, 
oferującego lub osobę wnioskującą o dopuszczenie do 
obrotu na rynku regulowanym w terminie trzech dni 
roboczych od dnia wydania decyzji przez właściwy 
organ macierzystego państwa członkowskiego. Termin 
określony w ust. 2stosuje się od tej daty. Artykuł 28 ust. 
4 rozporządzenia(UE) nr 1095/2010 nie ma 
zastosowania do delegowania zatwierdzenia prospektu 
emisyjnego zgodnie z niniejszym ustępem. 

W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania 
niniejszej dyrektywy i ułatwienia komunikacji między 
właściwymi organami i między właściwymi organami 
a EUNGiPW, EUNGiPW może opracowywać projekty 
wykonawczych standardów technicznych, by ustanawiać 
standardowe formularze, szablony i procedury dotyczące 
zawiadomień przewidzianych w niniejszym ustępie. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie drugim, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”; 

i Papierów Wartościowych, Komisja może przekazać 
temu organowi rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie 
prospektu emisyjnego albo dokumentów, o których 
mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, złożonych do Komisji 
przez emitenta, dla którego Rzeczpospolita Polska jest 
państwem macierzystym, jeżeli uzna to za uzasadnione 
w szczególności specyfiką tego emitenta, papierów 
wartościowych objętych tym prospektem emisyjnym 
albo charakterem oferty publicznej, subskrypcji lub 
sprzedaży na podstawie tej oferty, lub dopuszczenia do 
obrotu na rynku regulowanym. Komisja w terminie 3 
dni roboczych informuje wnioskodawcę o przekazaniu 
wniosku.”; 

Art. 5 
pkt 6 
lit. a) 

6) w art. 14 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Emitent, oferujący lub osoba wnioskująca 
o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 
przekazuje po zatwierdzeniu prospekt emisyjny 
właściwemu organowi macierzystego państwa 
członkowskiego, za pośrednictwem właściwego organu 
udostępnia go EUNGiPW i podaje go do publicznej 
wiadomości, niezwłocznie, a w każdym przypadku z 
odpowiednim wyprzedzeniem, i najpóźniej w momencie 
rozpoczęcia publicznej oferty lub dopuszczenia do 
obrotu przedmiotowych papierów wartościowych. 
Ponadto w przypadku pierwszej publicznej oferty 
kategorii akcji niedopuszczonych jeszcze do obrotu na 
rynku regulowanym, która po raz pierwszy ma zostać 
dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym, prospekt 
emisyjny udostępnia się co najmniej sześć dni roboczych 
przed zakończeniem oferty.”; 

T Art. 9 
pkt 5 

5)  w art. 45 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie 
w brzmieniu: 

„Niezwłocznie po otrzymaniu od emitenta lub 
wprowadzającego ostatecznej wersji zatwierdzonego 
prospektu emisyjnego Komisja przekazuje jego kopię 
do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych.”; 

 

Art. 5 b) po ust. 4 dodaje się ustęp w brzmieniu: T Art. 9 b)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:  
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pkt 6 
lit. b) 

„4a. EUNGiPW publikuje na swojej stronie internetowej 
wykaz prospektów emisyjnych zatwierdzonych zgodnie 
z art. 13, w stosownych przypadkach wraz z hiperłączem 
do prospektu emisyjnego opublikowanego na stronie 
internetowej właściwego organu macierzystego państwa 
członkowskiego lub na stronie internetowej emitenta lub 
na stronie internetowej rynku regulowanego. 
Opublikowany wykaz jest aktualizowany, a każdy 
element pozostaje na stronie internetowej przez okres co 
najmniej 12 miesięcy.”; 

pkt 4 lit. 
b 

„3a. Komisja udostępnia na swojej stronie w sieci 
Internet, przez okres 12 miesięcy, informację o 
otrzymanym dokumencie notyfikującym wraz z 
odnośnikami do stron w sieci Internet należącymi do 
emitenta lub spółki prowadzącej rynek regulowany, na 
których została zamieszczona elektroniczna wersja 
prospektu emisyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.”, 

Art. 5 
pkt 7 

7) w art. 16 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„3. W celu zapewnienia spójności harmonizacji, 
uściślenia wymogów określonych w niniejszym artykule 
i uwzględnienia technicznego rozwoju rynków 
finansowych EUNGiPW opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych mających na 
celu określenie sytuacji, w których nowy znaczący 
czynnik, istotny błąd lub niedokładność odnosząca się 
do informacji zawartych w prospekcie emisyjnym 
wymaga opublikowania suplementu do prospektu. 
EUNGiPW przedstawi te projekty regulacyjnych 
standardów technicznych Komisji do 1 stycznia 2014 r. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 
1095/2010.”; 

N    

Art. 5 
pkt 8 
lit. a) 

8) w art. 17 wprowadza się następujące zmiany:. 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Bez uszczerbku dla art. 23, w przypadku gdy 
publiczna oferta lub dopuszczenie do obrotu na rynku 
regulowanym ma miejsce w jednym (lub więcej) 
państwie członkowskim lub w państwie członkowskim 
innym niż macierzyste państwo członkowskie, prospekt 
emisyjny, i wszelkie suplementy do niego, zatwierdzony 
w macierzystym państwie członkowskim ważny jest do 
celów publicznej oferty lub dopuszczenia do obrotu w 
dowolnej liczbie przyjmujących państw członkowskich, 
pod warunkiem że EUNGiPW oraz właściwy organ 
każdego przyjmującego państwa członkowskiego zostały 
powiadomione zgodnie z art. 18. Właściwe organy 

T Art. 9 
pkt 3 

3)  w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na wniosek emitenta lub wprowadzającego, 
Komisja wydaje zaświadczenie potwierdzające 
zatwierdzenie prospektu emisyjnego, wskazujące 
informacje objęte przez Komisję zwolnieniem 
z obowiązku zamieszczenia w prospekcie emisyjnym, 
wraz z uzasadnieniem tego zwolnienia i określeniem 
przesłanek, o których mowa w art. 33 ust. 2, oraz 
informacje, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 5, oraz 
przekazuje to zaświadczenie Europejskiemu Urzędowi 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, a także, 
wraz z dostarczoną przez wnioskodawcę kopią 
prospektu emisyjnego i jego tłumaczeniem na język 
wymagany przez państwo wskazane przez emitenta lub 
wprowadzającego jako państwo przyjmujące, 
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przyjmujących państw członkowskich nie prowadzą 
żadnego postępowania zatwierdzającego ani 
administracyjnego odnoszącego się do prospektów 
emisyjnych.”; 

właściwemu organowi nadzoru w państwie 
członkowskim, które emitent wskaże w tym wniosku 
jako państwo przyjmujące.”; 

Art. 5 
pkt 8 
lit. b) 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego 
ujawnione zostaną nowe znaczące czynniki, istotne 
błędy lub niedokładności określone w art. 16, właściwy 
organ macierzystego państwa członkowskiego wymaga 
publikacji suplementu zatwierdzonego zgodnie z art. 13 
ust. 1. EUNGiPW i właściwy organ przyjmującego 
państwa członkowskiego mogą poinformować właściwy 
organ macierzystego państwa członkowskiego 
o potrzebie uzyskania nowych informacji.”; 

T Art. 9 
pkt 3 

Jw.  

Art. 5 
pkt 9  

9)  w art. 18 dodaje się ustępy w brzmieniu: 

„3. Właściwy organ macierzystego państwa 
członkowskiego powiadamia EUNGiPW 
o zaświadczeniu stwierdzającym zatwierdzenie 
prospektu emisyjnego w tym samym czasie, w którym 
o zaświadczeniu powiadamiany jest właściwy organ 
przyjmującego państwa członkowskiego. 

EUNGiPW i właściwy organ przyjmującego państwa 
członkowskiego publikują na swoich stronach 
internetowych wykaz zaświadczeń stwierdzających 
zatwierdzenie prospektów emisyjnych i wszelkich 
suplementów do nich, o których zostały powiadomione 
zgodnie z niniejszym artykułem, w tym, w stosownych 
przypadkach, wraz z hiperłączem do tych dokumentów 
opublikowanych na stronie internetowej właściwego 
organu macierzystego państwa członkowskiego, na 
stronie internetowej emitenta lub na stronie internetowej 
rynku regulowanego. Opublikowany wykaz jest 
aktualizowany, a każdy element pozostaje na stronie 
internetowej przez okres co najmniej 12 miesięcy. 

4. W celu zapewnienia jednolitych warunków 
stosowania niniejszej dyrektywy i uwzględnienia 
technicznego rozwoju rynków finansowych EUNGiPW 
może opracowywać projekty wykonawczych standardów 
technicznych w celu tworzenia standardowych 
formularzy, szablonów i procedur dotyczących 
powiadamiania o zaświadczeniach stwierdzających 

T Art. 9 
pkt 3 i 4 
lit. a i c 

3) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na wniosek emitenta lub wprowadzającego, 
Komisja wydaje zaświadczenie potwierdzające 
zatwierdzenie prospektu emisyjnego, wskazujące 
informacje objęte przez Komisję zwolnieniem 
z obowiązku zamieszczenia w prospekcie emisyjnym, 
wraz z uzasadnieniem tego zwolnienia i określeniem 
przesłanek, o których mowa w art. 33 ust. 2, oraz 
informacje, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 5, oraz 
przekazuje to zaświadczenie Europejskiemu Urzędowi 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, a także, 
wraz z dostarczoną przez wnioskodawcę kopią 
prospektu emisyjnego i jego tłumaczeniem na język 
wymagany przez państwo wskazane przez emitenta lub 
wprowadzającego jako państwo przyjmujące, 
właściwemu organowi nadzoru w państwie 
członkowskim, które emitent wskaże w tym wniosku 
jako państwo przyjmujące.”; 

 

4)  w art. 37: 

a)  w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i 
dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) informacji o adresach stron w sieci Internet 
należących do organu nadzoru w państwie 
macierzystym emitenta, do emitenta lub do spółki 
prowadzącej rynek regulowany, na których została 
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zatwierdzenie, przekazywania egzemplarza prospektu, 
suplementu do prospektu i tłumaczenia podsumowania. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”; 

zamieszczona elektroniczna wersja prospektu 
emisyjnego, o którym mowa w pkt 2.”, 

c)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Udostępnienie prospektu emisyjnego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej nie może nastąpić wcześniej 
niż po otrzymaniu przez Komisję dokumentów i 
informacji, o których mowa w ust. 1.”; 

Art. 5 
pkt 10 
lit. a) 

10)  w art. 21 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  dodaje się ustępy w brzmieniu: 

„1a. Właściwe organy współpracują z EUNGiPW na 
potrzeby niniejszej dyrektywy zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 1095/2010. 

1b. Właściwe organy niezwłocznie udzielają EUNGiPW 
wszelkich informacji niezbędnych mu do wypełniania 
jego obowiązków, zgodnie z art. 35 rozporządzenia (UE) 
nr 1095/2010.”; 

T Art. 10 
pkt 1 

Art. 10. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze 
nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, 
z późn. zm. )) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  po art. 17c dodaje się art. 17d w brzmieniu: 

„Art. 17d. Komisja współpracuje z Komisją Europejską, 
Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego, 
Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych, Europejskim 
Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, 
Europejską Radą dds.o spraw  Ryzyka Systemowego 
oraz Europejskim Systemem Banków Centralnych i 
udziela tym organom wszelkich informacji niezbędnych 
do wypełniania ich obowiązków.”; 

 

Art. 5 
pkt 10 
lit. b) 

b)  w ust. 2 akapit trzeci otrzymuje brzmienie: 
 
„Państwa członkowskie powiadamiają Komisję, 
EUNGiPW i właściwe organy innych państw 
członkowskich o wszelkich uzgodnieniach zawartych w 
odniesieniu do delegacji zadań, w tym o dokładnych 
warunkach regulujących taką delegację.”; 

T Art. 10 
pkt 1 

Jw.  

Art. 5 
pkt 10 
lit. c) 

c)  w ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Zgodnie z art. 21 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, 
EUNGiPW może brać udział w kontrolach na miejscu, 
o których mowa w lit. d), przeprowadzanych wspólnie 
przez co najmniej dwa właściwe organy.”; 

N    

Art. 5 
pkt 11 
lit. a) 

11)  w art. 22 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Właściwe organy mogą zgłaszać EUNGiPW sytuacje, 
w których wniosek o współpracę, w szczególności 
dotyczący wymiany informacji, został rozpatrzony 
odmownie, lub w których nie podjęto w sprawie tego 
wniosku żadnych działań w odpowiednim terminie. Bez 

T Art. 8 
pkt 3 lit. 
b) 

b)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:  

„3a. Komisja może zwrócić się do właściwego organu 
nadzoru w państwie członkowskim, na którego 
terytorium znajduje się oddział domu maklerskiego lub 
banku prowadzącego działalność maklerską, o 
wykonanie uprawnień w zakresie kontroli, o której 
mowa w ust. 1, w stosunku do oddziału domu 
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uszczerbku dla art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), w sytuacjach o których mowa 
w zdaniu pierwszym, EUNGiPW może skorzystać 
z uprawnienia przysługującego mu na mocy art. 19 
rozporządzenia UE nr 1095/2010.”; 

maklerskiego lub banku prowadzącego działalność 
maklerską znajdującego się na terytorium tego państwa 
członkowskiego. W przypadku odmowy uwzględnienia 
żądania przez właściwy organ nadzoru, Komisja może 
poinformować o tym Europejski Urząd Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych.”, 

Art. 5 
pkt 11 
lit. b) 

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Ustęp 1 nie stanowi przeszkody dla właściwych 
organów w wymianie informacji poufnych ani 
w przekazywaniu informacji poufnych Europejskiemu 
EUNGiPW lub Europejskiej Radzie ds. Ryzyka 
Systemowego (zwanej dalej »ERRS«), z zastrzeżeniem 
ograniczeń związanych z informacjami dotyczącymi 
poszczególnych przedsiębiorstw i konsekwencji dla 
państw trzecich, zgodnie z przepisami odpowiednio 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 i rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 
z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie wspólnotowego 
nadzoru makroostrożnościowego nad systemem 
finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. 
Ryzyka Systemowego (*). Informacje wymieniane 
pomiędzy właściwymi organami a EUNGiPW lub ERRS 
podlegają obowiązkowi zachowania tajemnicy 
służbowej, jakiemu podlegają osoby obecnie lub 
w przeszłości zatrudnione przez właściwe organy 
otrzymujące informacje. 

(*) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 1.”; 

T Art. 6 
pkt 5 

5)  w art. 282 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy 
zawodowej przekazywanie przez Komisję do 
Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych lub do Europejskiej Rady ds. Ryzyka 
Systemowego zagregowanych informacji w zakresie 
lokowania przez fundusze inwestycyjne otwarte 
środków pieniężnych w instrumenty pochodne, w celu 
monitorowania przez te instytucje ryzyka systemowego 
w Unii Europejskiej.”; 

 

Art. 5 
pkt 11 
lit. c) 

c)  dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„4. W celu zapewnienia spójności harmonizacji 
niniejszego artykułu i uwzględnienia technicznego 
rozwoju rynków finansowych EUNGiPW opracowuje 
projekty regulacyjnych standardów technicznych, aby 
uściślić informacje wymagane na mocy ust. 2. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 

W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania 
ust. 2 i uwzględnienia technicznego rozwoju rynków 
finansowych EUNGiPW może opracowywać projekty 
standardów technicznych, by ustanawiać standardowe 

N    
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formularze, szablony i procedury do celów współpracy 
i wymiany informacji pomiędzy właściwymi organami. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie trzecim, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”;

Art. 5 
pkt 12 

12) art. 23 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 23 

Środki zapobiegawcze 

1. Jeśli właściwy organ przyjmującego państwa 
członkowskiego stwierdzi nieprawidłowości w działaniu 
emitenta lub instytucji finansowej odpowiedzialnych za 
przebieg publicznej oferty lub naruszenie obowiązków 
spoczywających na emitencie z tytułu dopuszczenia 
papierów wartościowych do obrotu na rynku 
regulowanym, organ ten przekazuje swoje ustalenia 
właściwemu organowi macierzystego państwa 
członkowskiego i EUNGiPW. 

2. Jeżeli mimo podjęcia środków przez właściwy organ 
macierzystego państwa członkowskiego lub z powodu 
nieadekwatności takich środków, emitent lub instytucja 
finansowa odpowiedzialna za przebieg publicznej oferty 
nie zaprzestaje naruszania odpowiednich przepisów 
ustawowych lub wykonawczych, właściwy organ 
przyjmującego państwa członkowskiego, po 
powiadomieniu właściwego organu macierzystego 
państwa członkowskiego i EUNGiPW podejmuje 
wszelkie właściwe środki w celu ochrony inwestorów 
oraz przy najbliższej okazji powiadamia o nich Komisję 
i EUNGiPW.”. 

T Art. 9 
pkt 9 

9)  w art. 96a: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku gdy emitent, dla którego 
Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym, 
nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o 
których mowa w art. 96 ust. 1, Komisja przekazuje 
informację o tym zdarzeniu właściwemu organowi 
państwa macierzystego tego emitenta oraz 
Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych.”, 

b)  w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Komisja niezwłocznie przekazuje Komisji 
Europejskiej i Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych informację o zastosowaniu 
tej sankcji.”. 

 

Art. 6 
pkt 1 

Zmiany w dyrektywie 2004/39/WE 

W dyrektywie 2004/39/WE wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Państwa członkowskie rejestrują wszystkie 
przedsiębiorstwa inwestycyjne. Rejestr jest ogólnie 
dostępny i zawiera informacje w sprawie usług lub 
działalności, do których świadczenia i prowadzenia 
przedsiębiorstwo inwestycyjne jest uprawnione. Rejestry 

T Art. 1 
pkt 5 

 

 

 

Art. 1 
pkt 6 

 

5)  w art. 84 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych o każdym przypadku 
udzielenia zezwolenia, dołączając informacje, o których 
mowa w ust. 2.”; 

 

6)  w art. 91 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Rejestr firm inwestycyjnych zawiera również 
informację o cofnięciu firmie inwestycyjnej zezwolenia 
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te uaktualnia się na bieżąco. O każdym udzielonym 
zezwoleniu powiadamiany jest Europejski Urząd 
Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych) (zwany dalej »EUNGiPW«) 
ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (*). 

EUNGiPW ustanawia wykaz wszystkich 
przedsiębiorstw inwestycyjnych w Unii. Wykaz ten 
zawiera informacje na temat usług lub działalności, do 
których świadczenia i prowadzenia przedsiębiorstwo 
inwestycyjne jest uprawnione, i jest on na bieżąco 
uaktualniany. EUNGiPW publikuje ten wykaz na swojej 
stronie internetowej i aktualizuje go. 

Jeżeli właściwy organ cofnął zezwolenie zgodnie z art. 
8lit. b)–d), informacja o tym fakcie jest zamieszczana w 
wykazie na okres pięciu lat. 

(*) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.”; 

 

 

 

Art. 6 
pkt 7 

na prowadzenie działalności maklerskiej z przyczyn, o 
których mowa w art. 167 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 6. 
Informacja o cofnięciu zezwolenia jest zamieszczana w 
rejestrze na okres 5 lat od dnia cofnięcia zezwolenia.”; 

 

7)  po art. 285 dodaje się art. 285a w brzmieniu: 

„Art. 285a. 1. Komisja informuje Europejski Urząd 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o każdym 
zezwoleniu na wykonywanie działalności towarzystwa 
niezwłocznie po jego wydaniu, przekazując informację 
o jego treści. 

2. Komisja informuje Komisję Europejską oraz 
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych o wszelkich trudnościach, jakie 
fundusze inwestycyjne otwarte napotkały przy 
zbywaniu przez nie jednostek uczestnictwa na 
terytorium państw trzecich.”. 

Art. 6 
pkt 2 

2) w art. 7 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„4. W celu zapewnienia spójności harmonizacji 
niniejszego artykułu oraz art. 9 ust. 2–4, art. 10 ust. 1 i 2, 
EUNGiPW może opracowywać projekty regulacyjnych 
standardów technicznych w celu uściślenia: 

a) informacji, jakie należy przekazać właściwemu 
organowi na mocy art. 7 ust. 2, w tym programu 
działania; 

b) wymogów, jakie mają zastosowanie do zarządzania 
przedsiębiorstwem inwestycyjnym zgodnie z art. 9 ust. 
 4, oraz informacji dotyczących powiadomienia zgodnie 
z art. 9 ust. 2; 

c) wymogów mających zastosowanie do akcjonariuszy 
i wspólników posiadających znaczne pakiety akcji, jak 
również przeszkód, które mogą uniemożliwiać 
właściwemu organowi skuteczne wykonywanie funkcji 
nadzorczych zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 

W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania 

N    
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art. 7 ust. 2 i art. 9 ust. 2, EUNGiPW może 
opracowywać projekty wykonawczych standardów 
technicznych w celu określenia standardowych 
formularzy, szablonów i procedur dotyczących 
powiadomień lub przekazywania informacji 
przewidzianych w tych artykułach. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie trzecim, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”; 

Art. 6 
pkt 3 

3) w art. 8 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„EUNGiPW powiadamiany jest o każdym przypadku 
cofnięcia zezwolenia.”; 

T Art. 1 
pkt 16 

 

 

 

16)  w art.167: 

a)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W razie konieczności zabezpieczenia interesu 
publicznego, Komisja może, od chwili wszczęcia 
postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, 
zawiesić, na okres nie dłuższy niż miesiąc, możliwość 
wykonywania, w całości lub w części, działalności 
maklerskiej, informując o tym jednocześnie Komisję 
Europejską oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych.”, 

b)  dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„10. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych o każdym przypadku 
cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności 
maklerskiej.”; 

 

Art. 6 
pkt 4 

4) w art. 10a dodaje się ustęp w brzmieniu: 
 
„8. W celu zapewnienia spójności harmonizacji niniejszego 
artykułu EUNGiPW opracowuje projekty regulacyjnych 
standardów technicznych, aby sporządzić wyczerpujący 
wykaz informacji, o których mowa w ust. 4 i które 
potencjalni nabywcy muszą umieścić w swoich 
powiadomieniach, bez uszczerbku dla ust. 2. 
 
EUNGiPW przedstawi Komisji te projekty regulacyjnych 
standardów technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r. 
Komisja jest uprawniona do przyjmowania regulacyjnych 
standardów technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 
1095/2010. 
 
W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania art. 

N    
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10, 10a i 10b EUNGiPW opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych, aby ustanowić 
standardowe formularze, szablony i procedury dla procesu 
konsultacji między odpowiednimi właściwymi organami, 
o którym mowa w art. 10 ust. 4. 

EUNGiPW przedstawi Komisji te projekty 
wykonawczych standardów technicznych do dnia 1 
stycznia 2014 r. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie czwartym, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”;

Art. 6 
pkt 5 
lit. a) 

5)  w art. 15 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję 
i EUNGiPW o wszelkich ogólnych przeszkodach 
napotykanych przez przedsiębiorstwa inwestycyjne tych 
państw przy podejmowaniu działalności lub świadczeniu 
usług inwestycyjnych lub prowadzeniu działalności 
inwestycyjnej w jakimkolwiek państwie trzecim.”; 

T Art. 1 
pkt 12 

 

 

 

 

 

 

Art. 6 
pkt 7 

12)  w art. 110 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Komisja zawiadamia Komisję Europejską oraz 
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych o znanych Komisji przeszkodach 
prawnych i faktycznych, jakie napotykają domy 
maklerskie lub banki prowadzące działalność maklerską 
w związku z prowadzeniem takiej działalności na 
terytorium państw niebędących państwami 
członkowskimi.”; 

 

7) po art. 285 dodaje się art. 285a w brzmieniu: 

„Art. 285a. 1. Komisja informuje Europejski Urząd 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o każdym 
zezwoleniu na wykonywanie działalności towarzystwa 
niezwłocznie po jego wydaniu, przekazując informację 
o jego treści. 

2. Komisja informuje Komisję Europejską oraz 
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych o wszelkich trudnościach, jakie 
fundusze inwestycyjne otwarte napotkały przy 
zbywaniu przez nie jednostek uczestnictwa na 
terytorium państw trzecich.”. 

 

 

Art. 6 
pkt 5 
lit. b) 

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku gdy na podstawie informacji 
otrzymywanych zgodnie z ust. 1 Komisja dochodzi do 
wniosku, że państwo trzecie nie zapewnia unijnym 

N    
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przedsiębiorstwom inwestycyjnym skutecznego dostępu 
do rynku, porównywalnego z dostępem przyznanym 
przez Unię przedsiębiorstwom inwestycyjnym z tego 
państwa trzeciego, Komisja przedkłada Radzie, 
z uwzględnieniem wytycznych EUNGiPW, wnioski 
o stosowny mandat do podjęcia negocjacji celem 
uzyskania porównywalnych możliwości konkurowania 
unijnych przedsiębiorstw inwestycyjnych. Rada stanowi 
większością kwalifikowaną. 

Parlament Europejski jest niezwłocznie i w pełni 
informowany na wszystkich etapach procedury zgodnie 
z art. 217 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE). 

EUNGiPW wspiera Komisję na potrzeby niniejszego 
artykułu.”; 

Art. 6 
pkt 6 

6) w art. 16 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„EUNGiPW może opracowywać wytyczne w zakresie 
metod monitorowania, o których mowa w niniejszym 
ustępie.”; 

N    

Art. 6 
pkt 7 

7) w art. 19 ust. 6, tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„— usługi, o których mowa we wprowadzeniu, dotyczą 
akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym 
lub równorzędnym rynku państwa trzeciego, 
instrumentów rynku pieniężnego, obligacji lub innych 
form zabezpieczenia zadłużenia w papierach 
wartościowych (z wyłączeniem obligacji lub zadłużenia 
zabezpieczonego w papierach wartościowych 
obejmujących instrumenty pochodne), przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery 
wartościowe oraz innych niekompleksowych 
instrumentów finansowych. Rynek państwa trzeciego 
uznaje się za równorzędny do rynku regulowanego, 
jeżeli wypełnia wymogi równorzędne do ustanowionych 
na podstawie tytułu III. Komisja i EUNGiPW publikują 
na swoich stronach internetowych wykaz rynków 
uznawanych za równorzędne. Wykaz ten uaktualnia się 
okresowo. EUNGiPW wspomaga Komisję w tej ocenie 
rynków państw trzecich.”; 

N    

Art. 6 
pkt 8 

8)  w art. 23 ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„3. Państwa członkowskie, które podejmą decyzję 

N    
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o zezwoleniu przedsiębiorstwom inwestycyjnym na 
wyznaczenie przedstawicieli, ustanawiają rejestr 
publiczny. Przedstawicieli rejestruje się w rejestrze 
publicznym państwa członkowskiego, w którym ich 
ustanowiono. EUNGiPW publikuje na swojej stronie 
odniesienia lub hiperłącza do rejestrów publicznych 
ustanowionych zgodnie z niniejszym artykułem przez 
państwa członkowskie, które podejmą decyzję 
o zezwoleniu przedsiębiorstwom inwestycyjnym na 
wyznaczenie przedstawicieli.”; 

Art. 6 
pkt 9 
lit. a) 

9)  w art. 25 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Bez uszczerbku dla rozdziału obowiązków 
dotyczących wprowadzania w życie dyrektywy 
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych 
informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) (*) 
państwa członkowskie koordynowane przez EUNGiPW, 
zgodnie z art. 31 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, 
zapewniają wprowadzenie odpowiednich środków 
umożliwiających właściwemu organowi monitorowanie 
działalności przedsiębiorstw inwestycyjnych w celu 
zapewnienia ich uczciwego, rzetelnego i profesjonalnego 
działania w sposób promujący integralność rynku. 

(*)Dz.U. L 96 z 12.4.2003, s. 16.”; 

N    

Art. 6 
pkt 9 
lit. b) 

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Państwa członkowskie wymagają, aby 
przedsiębiorstwa inwestycyjne przechowywały do 
dyspozycji właściwego organu, przez przynajmniej pięć 
lat, właściwe dane odnoszące się do wszystkich 
transakcji na instrumentach finansowych, które realizują 
na własny rachunek, czy też w imieniu klienta. 
W przypadku transakcji zawieranych w imieniu 
klientów, zapisy obejmują wszelkie informacje 
i szczegółowe dane dotyczące tożsamości klienta oraz 
informacje wymagane zgodnie z dyrektywą 
2005/60/WE. 

EUNGiPW może zwrócić się o dostęp do tych 
informacji zgodnie z procedurą i warunkami 
określonymi w art. 35 rozporządzenia (UE) nr 

T  Obowiązujące przepisy prawa polskiego zapewniają 
wdrożenie przepisu dyrektywy (art. 69 ustawy z dnia 27 
maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych). 
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1095/2010.”; 

Art. 6 
pkt 10 

10)  art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Właściwy organ rynku najbardziej odpowiedniego z 
punktu widzenia płynności określonej w art. 25 
w zakresie danych kategorii akcji, przynajmniej raz 
w roku i w oparciu o średnią wartość arytmetyczną 
zleceń realizowanych na rynku w odniesieniu do tych 
akcji, ustalają kategorię, do której akcje te należą. 
Informacje te udostępnia się wszystkim udziałowcom 
rynku i przekazuje EUNGiPW, który publikuje je na 
swojej stronie internetowej.”; 

T Art. 1 
pkt 4 

3)  w art. 74: 

a)  w ust. 8 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Komisji Nadzoru Finansowego.”, 

b)  dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Komisja przekazuje Europejskiemu Urzędowi 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych: 

1) informację o treści przepisów wydanych na 
podstawie ust. 7 albo 

2) uchwałę, o której mowa w ust. 8.”; 

 

Art. 6 
pkt 11 
lit. a) 

11)  w art. 31 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„W przypadkach gdy przedsiębiorstwo inwestycyjne 
zamierza korzystać z usług przedstawicieli, na wniosek 
właściwego organu przyjmującego państwa 
członkowskiego oraz we właściwym czasie, właściwy 
organ rodzimego państwa członkowskiego 
przedsiębiorstwa inwestycyjnego przekazują tożsamość 
przedstawicieli, z których usług przedsiębiorstwo 
inwestycyjne zamierza korzystać w tym państwie 
członkowskim. Przyjmujące państwo członkowskie 
może podawać takie informacje do publicznej 
wiadomości. EUNGiPW może zwrócić się o dostęp do 
tych informacji zgodnie z procedurą i warunkami 
określonymi w art. 35 rozporządzenia (UE) nr 
1095/2010.”; 

N    

Art. 6 
pkt 11 
lit. b) 

b)  dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„7. W celu zapewnienia spójności harmonizacji 
niniejszego artykułu, EUNGiPW może opracowywać 
projekty regulacyjnych standardów technicznych w celu 
określenia informacji, które należy udostępnić zgodnie 
z ust. 2, 4 i 6. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 

N    
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W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania 
niniejszego artykułu EUNGiPW może opracowywać 
projekty wykonawczych standardów technicznych, by 
ustanawiać standardowe formularze, szablony 
i procedury dotyczące przekazywania informacji zgodnie 
z ust. 3, 4 i 6. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie trzecim, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”;

Art. 6 
pkt 12 

12)  w art. 32 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„10. W celu zapewnienia spójności harmonizacji 
niniejszego artykułu EUNGiPW może opracowywać 
projekty regulacyjnych standardów technicznych w celu 
określenia informacji, które należy udostępnić zgodnie 
z ust. 2, 4 i 9. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 

W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania 
niniejszego artykułu EUNGiPW może opracowywać 
projekty wykonawczych standardów technicznych, by 
ustanawiać standardowe formularze, wzory i procedury 
do celów przekazywania informacji zgodnie z ust. 3 i 9. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie trzecim, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”; 

N    

Art. 6 
pkt 13 

13)  w art. 36 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„6. O każdym cofnięciu zezwolenia powiadamia się 
EUNGiPW.”; 

T Art. 1 
pkt 13 i 
14 

13)  w art. 165 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych 
informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych o każdym przypadku cofnięcia 
zezwolenia na prowadzenie giełdy.”; 

14)  w art. 166 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych o każdym przypadku 
cofnięcia zezwolenia na prowadzenie rynku 
pozagiełdowego.”; 
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Art. 6 
pkt 14 

14)  art. 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Właściwy organ, który domaga się zawieszenia lub 
wycofania instrumentu finansowego z obrotu na jednym 
lub na większej liczbie rynków regulowanych, 
bezzwłocznie podaje swoją decyzję do publicznej 
wiadomości i powiadamia EUNGiPW oraz właściwe 
organy innych państw członkowskich. Z wyjątkiem 
przypadków, gdy powyższe może spowodować znaczną 
szkodę dla interesów inwestorów lub należytego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, właściwe organy 
innych państw członkowskich zwracają się 
o zawieszenie lub usunięcie tego instrumentu 
finansowego z obrotu na rynkach regulowanych i MTF, 
które są prowadzone pod ich nadzorem.”; 

T Art. 1 
pkt 2 

2)  w art. 20 ust. 5a otrzymuje brzmienie: 

„5a. Komisja podaje niezwłocznie do publicznej 
wiadomości informację o wystąpieniu z żądaniem, 
o którym mowa w ust. 1-3, oraz przekazuje ją 
Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych i organom nadzoru nad rynkami 
regulowanymi w innych państwach członkowskich.”; 

 

Art. 6 
pkt 15 

15)  w art. 42 ust. 6 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Rynek regulowany przekazuje właściwemu organowi 
rodzimego państwa członkowskiego informacje 
dotyczące państwa członkowskiego, w którym zamierza 
wprowadzić takie uzgodnienia. Właściwy organ 
rodzimego państwa członkowskiego w terminie jednego 
miesiąca przekazuje te informacje państwu 
członkowskiemu, w którym rynek regulowany zamierza 
wprowadzić takie uzgodnienia. EUNGiPW może 
zwrócić się o dostęp do tych informacji zgodnie 
z procedurą i warunkami określonymi w art. 35 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”; 

N    

Art. 6 
pkt 16 

16) art. 47 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 47 

Wykaz rynków regulowanych 

Każde państwo członkowskie opracowuje wykaz 
rynków regulowanych, dla których jest rodzimym 
państwem członkowskim, i przesyła ten wykaz innym 
państwom członkowskim i EUNGiPW. Przekazywanie 
podobnych informacji ma miejsce w odniesieniu do 
każdej zmiany w tym wykazie. EUNGiPW publikuje 
wykaz wszystkich rynków regulowanych na swojej 
stronie internetowej i aktualizuje go.”; 

T Art. 1 
pkt 1 

Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, 
poz. 1384,  z późn. zm.) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1)  w art. 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Komisja przekazuje Europejskiemu Urzędowi 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz 
organom nadzoru nad rynkami regulowanymi w innych 
państwach członkowskich listę rynków regulowanych 
prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.”; 

 

Art. 6 
pkt 17 
lit. a) 

17)  w art. 48 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

T Art. 10 
pkt 1 

Art. 10. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze 
nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, 
z późn. zm. ) wprowadza się następujące zmiany: 
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„1. Każde państwo członkowskie wyznacza właściwy 
organ, który wykonuje obowiązki przewidziane 
w niniejszej dyrektywie. Państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję, EUNGiPW i właściwe organy 
innych państw członkowskich o właściwych organach 
odpowiedzialnych za wykonywanie każdego 
z obowiązków i o ewentualnym podziale tych 
obowiązków.”; 

1)  po art. 17c dodaje się art. 17d w brzmieniu: 

„Art. 17d. Komisja współpracuje z Komisją Europejską, 
Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego, 
Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych, Europejskim 
Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, 
Europejską Radą do sprawds. Ryzyka Systemowego 
oraz Europejskim Systemem Banków Centralnych i 
udziela tym organom wszelkich informacji niezbędnych 
do wypełniania ich obowiązków.”; 

Art. 6 
pkt 17 
lit. b) 

b)  w ust. 2 akapit trzeci otrzymuje brzmienie: 

„Państwa członkowskie powiadamiają Komisję, 
EUNGiPW i właściwe organy innych państw 
członkowskich o wszelkich uzgodnieniach 
wprowadzonych w odniesieniu do powierzania zadań, 
w tym o dokładnych warunkach regulujących takie 
powierzanie zadań.”; 

T Art. 10 
pkt 1 

Jw.  

Art. 6 
pkt 17 
lit. c) 

c)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. EUNGiPW publikuje wykaz właściwych organów, 
o których mowa w ust. 1 i 2, i uaktualnia go za 
pośrednictwem swojej strony internetowej.”; 

N    

Art. 6 
pkt 18 

18)  w art. 51 dodaje się ustępy w brzmieniu: 

„4. Państwa członkowskie przedstawiają EUNGiPW co 
roku zbiorcze informacje o wszystkich środkach 
administracyjnych i sankcjach zastosowanych zgodnie z 
ust. 1 i 2. 

5. Jeżeli właściwy organ ujawni opinii publicznej środek 
administracyjny lub sankcję, powiadamia o tym 
jednocześnie EUNGiPW. 

6. Jeżeli podana do wiadomości publicznej sankcja 
dotyczy przedsiębiorstwa inwestycyjnego posiadającego 
zezwolenie zgodnie z niniejszą dyrektywą, EUNGiPW 
dodaje odniesienie do opublikowanej sankcji do rejestru 
przedsiębiorstw inwestycyjnych ustanowionego zgodnie 
z art. 5 ust. 3.”; 

T Art. 8 
pkt 2 

2)  w art. 25 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych o każdym przypadku 
przekazania do publicznej wiadomości informacji o 
zastosowaniu środków prawnych, o których mowa w 
ust. 1 pkt 2, podjętych w celu przeciwdziałania 
naruszeniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi.”; 

 

Art. 6 
pkt 19 

19) w art. 53 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„3. Właściwe organy powiadamiają EUNGiPW 
o przewidzianych w ramach ich jurysdykcji procedurach 
wnoszenia skarg i procedurach odszkodowawczych, 

T Art. 10 
pkt 2 

2)  w art. 18 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Komisja przekazuje Europejskiemu Urzędowi 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych treść 
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o których mowa w ust. 1. 

EUNGiPW publikuje wykaz wszystkich pozasądowych 
mechanizmów i aktualizuje go za pośrednictwem swojej 
strony internetowej.”; 

regulaminu sądu polubownego.”. 

Art. 6 
pkt 20 

20) tytuł rozdziału II otrzymuje brzmienie: 

„Współpraca między właściwymi organami państw 
członkowskich a EUNGiPW”; 

N    

Art. 6 
pkt 21 
lit. a) 

21)  w art. 56 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w ust. 1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie: 

„Aby ułatwić i przyspieszyć współpracę, 
a w szczególności wymianę informacji, państwa 
członkowskie wyznaczają właściwy organ pełniący rolę 
punktu kontaktowego do celów niniejszej dyrektywy. 
Państwa członkowskie przekazują Komisji, EUNGiPW 
i pozostałym państwom członkowskim nazwy organów 
wyznaczonych do otrzymywania wniosków o wymianę 
informacji lub współpracę na mocy niniejszego ustępu. 
EUNGiPW publikuje wykaz tych organów i aktualizuje 
go za pośrednictwem swojej strony internetowej.”; 

T Art. 10 
pkt 1 

Art. 10. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze 
nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, 
z późn. zm. ) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  po art. 17c dodaje się art. 17d w brzmieniu: 

„Art. 17d. Komisja współpracuje z Komisją Europejską, 
Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego, 
Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych, Europejskim 
Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, 
Europejską Radą do sprawds. Ryzyka Systemowego 
oraz Europejskim Systemem Banków Centralnych i 
udziela tym organom wszelkich informacji niezbędnych 
do wypełniania ich obowiązków.”; 

 

Art. 6 
pkt 21 
lit. b) 

b)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli właściwy organ ma uzasadnione powody do 
przypuszczenia, że działania sprzeczne z przepisami 
niniejszej dyrektywy, prowadzone przez podmioty 
niepodlegające ich nadzorowi, są lub były realizowane 
na terytorium innego państwa członkowskiego, 
powiadamiają o tym jak najbardziej szczegółowo 
właściwy organ innego państwa członkowskiego 
i EUNGiPW. Powiadomiony właściwy organ podejmuje 
stosowne działania. Informuje on właściwy organ, który 
dokonał powiadomienia, i EUNGiPW o wynikach 
działań, a także, o ile to możliwe, o istotnych skutkach 
przejściowych. Ustęp ten stosuje się bez uszczerbku dla 
uprawnień właściwego organu, który dokonał 
powiadomienia.”; 

T Art. 8 
pkt 1 lit. 
b) 

b)  ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Po uzyskaniu przez Komisję od organu nadzoru w 
innym państwie członkowskim informacji dotyczącej 
zachowań naruszających przepisy prawa, które miały 
lub mają miejsce na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub dotyczą instrumentów finansowych 
będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym 
w Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja lub jej 
upoważniony przedstawiciel informuje Europejski 
Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz 
ten organ nadzoru o podjętych działaniach, a w razie 
potrzeby - o przebiegu prowadzonego postępowania.”; 

 

Art. 6 
pkt 21 
lit. c) 

c) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„6. W celu zapewnienia jednolitych warunków 
stosowania niniejszego artykułu EUNGiPW może 
opracowywać projekty wykonawczych standardów 

N    
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technicznych, by ustanawiać standardowe formularze, 
szablony i procedury do celów realizacji uzgodnień 
dotyczących współpracy zgodnie z ust. 2. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”;

Art. 6 
pkt 22 
lit. a) 

22) w art. 57 wprowadza się następujące zmiany: 

a) istniejący tekst otrzymuje oznaczenie ust. 1; 

N    

Art. 6 
pkt 22 
lit. b) 

b)  dodaje się ustępy w brzmieniu: 

„2. W celu zapewnienia konwergencji praktyk 
nadzorczych EUNGiPW może brać udział w pracach 
kolegiów organów nadzorczych, w tym w weryfikacjach 
lub dochodzeniach przeprowadzanych na miejscu 
wspólnie przez dwa lub więcej właściwych organów 
zgodnie z art. 21 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 

3. W celu zapewnienia spójności harmonizacji ust. 
1,EUNGiPW może opracowywać projekty 
regulacyjnych standardów technicznych w celu 
określenia informacji podlegających wymianie między 
właściwymi organami podczas współpracy w zakresie 
działalności nadzorczej, weryfikacji na miejscu 
i dochodzeń. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia(UE) nr 1095/2010. 

W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania 
ust. 1 EUNGiPW może opracowywać projekty 
wykonawczych standardów technicznych, by ustanawiać 
standardowe formularze, szablony i procedury dla 
właściwych organów do celów współpracy w zakresie 
działalności nadzorczej, weryfikacji na miejscu 
i dochodzeń. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie trzecim, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”; 

N    

Art. 6 23)  w art. 58 wprowadza się następujące zmiany: N    
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pkt 23 
lit. a) 

a)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W celu zapewnienia jednolitych warunków 
stosowania ust. 1 i 2 EUNGiPW może opracowywać 
projekty wykonawczych standardów technicznych, by 
ustanawiać standardowe formularze, szablony 
i procedury do celów wymiany informacji. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE)nr 1095/2010.”; 

Art. 6 
pkt 23 
lit. b) 

b)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Ani niniejszy artykuł ani art. 54 lub 63 nie stanowią 
przeszkody dla właściwego organu do przekazywania 
EUNGiPW, Europejskiej Radzie ds. Ryzyka 
Systemowego (zwanej dalej »ERRS«), bankom 
centralnym, Europejskiemu Systemowi Banków 
Centralnych oraz Europejskiemu Bankowi Centralnemu, 
w ramach ich kompetencji jako władz monetarnych oraz, 
w stosownych przypadkach, innym organom publicznym 
odpowiedzialnym za nadzorowanie systemów 
płatniczych i rozliczeniowych, informacji poufnych na 
potrzeby wykonania ich zadań; podobnie takie organy 
lub podmioty nie są powstrzymywane przed 
przekazywaniem właściwym organom informacji, 
których mogą one potrzebować do celów wykonywania 
funkcji przewidzianych w niniejszej dyrektywie.”; 

T Art. 10 
pkt 1 

Art. 10. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze 
nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, 
z późn. zm. ) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  po art. 17c dodaje się art. 17d w brzmieniu: 

„Art. 17d. Komisja współpracuje z Komisją Europejską, 
Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego, 
Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych, Europejskim 
Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, 
Europejską Radą do sprawds. Ryzyka Systemowego 
oraz Europejskim Systemem Banków Centralnych i 
udziela tym organom wszelkich informacji niezbędnych 
do wypełniania ich obowiązków.”; 

 

Art. 6 
pkt 24 

24)  dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 58a 

Wiążąca mediacja 

Właściwe organy mogą powiadamiać EUNGiPW 
o sytuacjach, w których wniosek dotyczący 
następujących kwestii rozpatrzony odmownie lub nie 
podjęto w sprawie tego wniosku żadnych działań 
w odpowiednim terminie: 

a)  o przeprowadzenie działań nadzorczych, kontroli na 
miejscu lub dochodzenia, o czym mowa w art. 57; lub 

b)  o wymianę informacji, o czym mowa w art. 58. 

W takim przypadkach, o których mowa w akapicie 
pierwszym, EUNGiPW może działać zgodnie z art. 19 

T Art. 8 
pkt 3 lit. 
b) 

b)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:  

„3a. Komisja może zwrócić się do właściwego organu 
nadzoru w państwie członkowskim, na którego 
terytorium znajduje się oddział domu maklerskiego lub 
banku prowadzącego działalność maklerską, o 
wykonanie uprawnień w zakresie kontroli, o której 
mowa w ust. 1, w stosunku do oddziału domu 
maklerskiego lub banku prowadzącego działalność 
maklerską znajdującego się na terytorium tego państwa 
członkowskiego. W przypadku odmowy uwzględnienia 
żądania przez właściwy organ nadzoru, Komisja może 
poinformować o tym Europejski Urząd Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych.”, 
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rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, bez uszczerbku dla 
możliwości odmowy podjęcia działań w sprawie 
wniosku o informacje przewidzianym w art. 59a i dla 
możliwości podjęcia przez EUNGiPW działań zgodnie 
z art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”; 

Art. 6 
pkt 25 

25)  art. 59 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku takiej odmowy właściwy organ 
powiadamia właściwy organ, który się o to zwraca, oraz 
EUNGiPW, przedstawiając możliwie najbardziej 
szczegółowe informacje.”; 

T Art. 8 
pkt 1 lit. 
a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8 
pkt 3 lit 
b) 

Art. 8. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad 
rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537, 
z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 21:  

a)  w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)   żądanie udzielenia informacji dotyczy tych samych 
naruszeń przepisów prawa lub zasad uczciwego obrotu 
obowiązujących w innym państwie członkowskim przez 
ten sam podmiot, co do których na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej toczy się już postępowanie 
sądowe lub administracyjne albo wydany został 
prawomocny wyrok lub została wydana przez Komisję 
ostateczna decyzja o nałożeniu kary; w takim 
przypadku podmiotom, o których mowa w ust. 1, oraz 
Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych jest przekazywana szczegółowa 
informacja o tych okolicznościach.”, 

b)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:  

„3a. Komisja może zwrócić się do właściwego organu 
nadzoru w państwie członkowskim, na którego 
terytorium znajduje się oddział domu maklerskiego lub 
banku prowadzącego działalność maklerską, o 
wykonanie uprawnień w zakresie kontroli, o której 
mowa w ust. 1, w stosunku do oddziału domu 
maklerskiego lub banku prowadzącego działalność 
maklerską znajdującego się na terytorium tego państwa 
członkowskiego. W przypadku odmowy uwzględnienia 
żądania przez właściwy organ nadzoru, Komisja może 
poinformować o tym Europejski Urząd Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych.”, 

 

Art. 6 
pkt 26 

26)  w art. 60 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„4. W celu zapewnienia jednolitych warunków 
stosowania ust. 1 i 2 EUNGiPW może opracowywać 
projekty wykonawczych standardów technicznych, by 
ustanawiać standardowe formularze, szablony 

N    
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i procedury do celów prowadzenia konsultacji z innymi 
właściwymi organami przed udzieleniem zezwolenia. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”; 

Art. 6 
pkt 27 
lit. a) 

27)  w art. 62 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Jeżeli mimo środków podjętych przez właściwy organ 
rodzimego państwa członkowskiego – lub jeśli takie 
środki okażą się niewystarczające – firma inwestycyjna 
nadal postępuje w sposób, który niewątpliwie szkodzi 
interesom przyjmującego państwa członkowskiego lub 
inwestorów albo prawidłowemu funkcjonowaniu 
rynków, zastosowanie mają następujące przepisy: 

a) po powiadomieniu właściwego organu 
rodzimego państwa członkowskiego właściwy 
organ przyjmującego państwa członkowskiego 
podejmuje wszelkie właściwe środki niezbędne 
do ochrony inwestorów i odpowiedniego 
funkcjonowania rynków, które obejmują 
możliwość uniemożliwienia firmom 
inwestycyjnym, które są winne naruszenia, 
przeprowadzania jakichkolwiek dalszych 
transakcji na terytorium tych państw. Komisję 
i EUNGiPW niezwłocznie informuje się 
o takich środkach; 

b) ponadto właściwy organ przyjmującego 
państwa członkowskiego może o tej sprawie 
powiadomić EUNGiPW, który może skorzystać 
z uprawnień przyznanych mu na mocy art. 19 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”; 

T Art. 1 
pkt 15 

15)  w art. 166a: 

a)  w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„O podjętej decyzji Komisja informuje Komisję 
Europejską, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych oraz organ nadzoru, który 
udzielił temu podmiotowi zezwolenia.”, 

b)  ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. W razie konieczności zabezpieczenia interesu 
publicznego Komisja może - przed podjęciem 
czynności określonych w ust. 1 i 2 - zawiesić na okres 
nie dłuższy niż miesiąc, możliwość prowadzenia przez 
podmiot prowadzący zagraniczny rynek regulowany 
działalności zgodnie z art. 14a ust. 1 lub art. 117a ust. 1 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, informując o 
tym jednocześnie Komisję Europejską, Europejski 
Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz 
właściwy organ nadzoru w innym państwie 
członkowskim, który udzielił zezwolenia temu 
podmiotowi.”; 

 

Art. 6 
pkt 27 
lit. b) 

b)  w ust. 2 akapit trzeci otrzymuje brzmienie: 

„Jeżeli mimo środków podjętych przez przyjmujące 
państwo członkowskie firma inwestycyjna nadal narusza 
przepisy prawne lub regulacyjne, o których mowa 
w akapicie pierwszym, obowiązujące w przyjmującym 
państwie członkowskim, zastosowanie mają następujące 
przepisy: 

a) po powiadomieniu właściwego organu 

T Art. 1 
pkt 15 

Jw.  
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rodzimego państwa członkowskiego właściwy 
organ przyjmującego państwa członkowskiego 
podejmuje wszelkie właściwe środki niezbędne 
do ochrony inwestorów i odpowiedniego 
funkcjonowania rynków. Komisję i EUNGiPW 
niezwłocznie informuje się o takich środkach; 

b) ponadto właściwy organ przyjmującego 
państwa członkowskiego może o tej sprawie 
powiadomić EUNGiPW, który może skorzystać 
z uprawnień przyznanych mu na mocy art. 19 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”; 

Art. 6 
pkt 27 
lit. c) 

c)  w ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Jeżeli mimo środków podjętych przez właściwy organ 
rodzimego państwa członkowskiego – lub jeśli takie 
środki okażą się niewystarczające – rynek regulowany 
lub MTF nadal postępuje w sposób, który niewątpliwie 
szkodzi interesom przyjmującego państwa 
członkowskiego lub inwestorów albo prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynków, zastosowanie mają następujące 
przepisy: 

a) po powiadomieniu właściwego organu 
rodzimego państwa członkowskiego właściwy 
organ przyjmującego państwa członkowskiego 
podejmuje wszelkie właściwe środki niezbędne 
do ochrony inwestorów i odpowiedniego 
funkcjonowania rynków, które obejmuje 
również możliwość uniemożliwienia 
wspomnianemu rynkowi regulowanemu lub 
MTF udostępniania ich usług członkom lub 
uczestnikom zaocznym mającym siedzibę 
w rodzimym państwie członkowskim. Komisję 
i EUNGiPW niezwłocznie informuje się 
o takich środkach; 

b) ponadto właściwy organ przyjmującego 
państwa członkowskiego może o tej sprawie 
powiadomić EUNGiPW, który może skorzystać 
z uprawnień przyznanych mu na mocy art. 19 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”; 

T Art. 1 
pkt 15 

Jw.  

Art. 6 
pkt 28 

28)  dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 62a 

N    
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Współpraca i wymiana informacji z EUNGiPW 

1. Właściwe organy współpracują z EUNGiPW na 
potrzeby niniejszej dyrektywy, zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 1095/2010. 

2. Właściwe organy niezwłocznie udzielają EUNGiPW 
wszelkich informacji niezbędnych mu do wypełniania 
jego obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy 
i zgodnie z art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”; 

Art. 6 
pkt 29 

29) art. 63 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
„1.  Państwa członkowskie i, zgodnie z art. 33 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010*, EUNGiPW mogą 
zawrzeć porozumienia o współpracy przewidujące 
wymianę informacji z właściwymi organami państw 
trzecich, wyłącznie jeżeli ujawniane informacje 
podlegają gwarancji zachowania tajemnicy zawodowej 
przynajmniej równorzędnej do tej wymaganej na mocy 
art. 54. Taka wymiana informacji musi mieć na celu 
wykonywanie zadań tych właściwych organów. 
 
Państwa członkowskie i EUNGiPW mogą przekazywać 
państwom trzecim dane osobowe zgodnie z rozdziałem 
IV dyrektywy 95/46/WE. 
 
Państwa członkowskie i EUNGiPW mogą również 
zawierać porozumienia o współpracy przewidujące 
wymianę informacji z władzami, organami i osobami 
fizycznymi lub prawnymi państw trzecich, 
odpowiedzialnymi za jedną lub więcej następujących 
kwestii: 

a) nadzorowanie instytucji kredytowych, innych 
instytucji finansowych, zakładów ubezpieczeń i rynków 
finansowych; 

b) prowadzenie postępowania w sprawie likwidacji 
i upadłości przedsiębiorstw inwestycyjnych 
i postępowania w innych, podobnych sprawach; 

c) prowadzenie ustawowych kontroli sprawozdań 
finansowych przedsiębiorstw inwestycyjnych i innych 
instytucji finansowych, instytucji kredytowych 
i zakładów ubezpieczeń w wykonywaniu funkcji 
nadzorczych lub które zarządzają planami rekompensat 

N    



 40 

w wykonywaniu powierzonych im funkcji; 

d) nadzorowanie organów zaangażowanych w likwidację 
i upadłość przedsiębiorstw inwestycyjnych 
i postępowanie w innych, podobnych sprawach; 

e)   nadzorowanie osób zobowiązanych do wykonywania 
ustawowej kontroli sprawozdań finansowych zakładów 
ubezpieczeń, instytucji kredytowych, przedsiębiorstw 
inwestycyjnych i innych instytucji finansowych. 

Porozumienia o współpracy, o których mowa w akapicie 
trzecim, mogą być zawierane wyłącznie, jeżeli 
ujawniane informacje podlegają gwarancji zachowania 
tajemnicy zawodowej przynajmniej równorzędnej do 
wymaganej na mocy art. 54. Taka wymiana informacji 
ma na celu wykonywanie zadań powierzonych tym 
władzom lub organom lub osobom fizycznym lub 
prawnym.”; 

Art. 6 
pkt 30 

30)  dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 64a 

Klauzula wygaśnięcia 

Do dnia 1 grudnia 2011 r. Komisja dokona przeglądu art. 
2,4, 10b, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24 i 25, art. 27–30 i art. 
40,44, 45, 56 oraz 58 oraz przedstawi wszelkie właściwe 
wnioski ustawodawcze, aby umożliwić pełne stosowanie 
aktów delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE i aktów 
wykonawczych zgodnie z art. 291 TFUE w odniesieniu 
do niniejszej dyrektywy. Bez uszczerbku dla już 
przyjętych środków wykonawczych przyznane Komisji 
w art. 64 uprawnienia do przyjmowania środków 
wykonawczych pozostające w mocy po wejściu w życie 
Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r. wygasają 
z dniem 1 grudnia 2012 r.”. 

N    

Art. 7 
pkt 1 
lit. a) 

Zmiany w dyrektywie 2004/109/WE 

W dyrektywie 2004/109/WE wprowadza się następujące 
zmiany: 

1)  w art. 2 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„3. Zgodnie z art. 27 ust. 2a, 2b i 2c i z zastrzeżeniem 
warunków art. 27a i 27c, Komisja przyjmuje środki 

N    
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w odniesieniu do definicji określonych w ust. 1, dążąc 
do uwzględnienia postępu technicznego na rynkach 
finansowych, uściślenia wymogów oraz zapewnienia 
jednolitego stosowania ust. 1.”; 

Art. 7 
pkt 1 
lit. b) 

b)  akapit trzeci otrzymuje brzmienie: 

„Środki, o których mowa w akapicie drugim lit. a) i b),są 
określane w formie aktów delegowanych, zgodnie z art. 
27 ust. 2a, 2b i 2c i z zastrzeżeniem warunków art. 27a 
i 27b.”; 

N    

Art. 7 
pkt 2 
lit. a) 

2)  w art. 5 ust. 6 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„6. Zgodnie z art. 27 ust. 2 lub art. 27 ust. 2a, 2b i 2c, 
Komisja przyjmuje środki, dążąc do uwzględnienia 
postępu technicznego na rynkach finansowych, 
uściślenia wymogów i zapewnienia jednolitego 
stosowania ust. 1–5 niniejszego artykułu.”; 

N    

Art. 7 
pkt 2 
lit. b) 

b)  akapit trzeci otrzymuje brzmienie: 

„Środki, o których mowa w lit. a), przyjmowane są 
zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 
27ust. 2. Środki, o których mowa w lit. b) i c), są 
wprowadzane w formie aktów delegowanych, zgodnie 
z postanowieniami art. 27 ust. 2a, 2b i 2c 
i z zastrzeżeniem warunków art. 27a i 27b.”; 

N    

Art. 7 
pkt 2 
lit. c) 

c)  akapit czwarty otrzymuje brzmienie: 

„W stosownych przypadkach Komisja może również 
dostosować pięcioletni okres, o którym mowa w ust. 1, 
w formie aktu delegowanego, zgodnie z art. 27 ust. 2a, 
2b i 2c i z zastrzeżeniem warunków art. 27a i 27b.”; 

N    

Art. 7 
pkt 3 
lit. a) 

3)  w art. 9 ust. 7 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„7. Zgodnie z art. 27 ust. 2a, 2b i 2c i z zastrzeżeniem 
warunków art. 27a i 27b Komisja przyjmuje w formie 
aktów delegowanych środki, dążąc do uwzględnienia 
postępu technicznego na rynkach finansowych 
i uściślenia wymogów ustanowionych w ust. 2, 4 i 5.”; 

N    

Art. 7 
pkt 3 
lit. b) 

b)  akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Komisja – zgodnie z art. 27 ust. 2a, 2b i 2c 

N    
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i z zastrzeżeniem warunków art. 27a i 27b – określa, 
w formie aktów delegowanych, maksymalną długość 
»krótkiego cyklu rozliczeniowego«, o którym mowa 
w ust. 4 niniejszego artykułu, a także odpowiednie 
mechanizmy sprawowania kontroli przez właściwy 
organ macierzystego państwa członkowskiego.”; 

Art. 7 
pkt 4 
lit. a) 

4)  w art. 12 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w ust. 8: 

(i) w akapicie pierwszym część wprowadzająca 
otrzymuje brzmienie: 

„8. W celu uwzględnienia postępu technicznego na 
rynkach finansowych i uściślenia wymogów 
ustanowionych w ust. 1, 2, 4, 5 i 6 niniejszego artykułu 
Komisja zgodnie z art. 27 ust. 2a, 2b i 2ci z 
zastrzeżeniem warunków art. 27a i 27b, przyjmuje 
środki:”; 

(ii)  uchyla się lit. a); 

(iii)  uchyla się akapit drugi; 

N    

Art. 7 
pkt 4 
lit. b) 

b)  dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„9. W celu zapewnienia jednolitych warunków 
stosowania niniejszego artykułu i uwzględnienia 
technicznego rozwoju na rynkach finansowych, 
Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych) (zwany dalej 
»EUNGiPW«), ustanowiony rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (*) 
może opracowywać projekty wykonawczych standardów 
technicznych, by ustanawiać standardowe formularze, 
szablony i procedury służące przekazywaniu 
wymaganych informacji emitentowi zgodnie z ust. 1 
niniejszego artykułu lub w celu przekazywania 
informacji na mocy art. 19 ust. 3. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 

(*) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.”; 

N    

Art. 7 
pkt 5 

5)  w art. 13 wprowadza się następujące zmiany: N    
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lit. a) a)  w ust. 2: 

(i)  akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„2. Zgodnie z art. 27 ust. 2a, 2b i 2c i z zastrzeżeniem 
warunków art. 27a i 27b Komisja przyjmuje w formie 
aktów delegowanych środki, dążąc do uwzględnienia 
postępu technicznego na rynkach finansowych 
i uściślenia wymogów ustanowionych w ust. 1. 
W szczególności określa ona:”; 

(ii)  lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„c)  treść zawiadomienia, jakiego należy dokonać;”, 

(iii)  uchyla się akapit drugi; 

Art. 7 
pkt 5 lit 
b) 

b)  dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„3. W celu zapewnienia jednolitych warunków 
stosowania ust. 1 niniejszego artykułu i uwzględnienia 
technicznego rozwoju rynków finansowych, EUNGiPW 
może opracowywać projekty wykonawczych standardów 
technicznych, by ustanawiać standardowe formularze, 
szablony i procedury służące przekazywaniu 
wymaganych informacji emitentowi zgodnie z ust. 1 
niniejszego artykułu lub w celu przekazywania 
informacji na mocy art. 19 ust. 3. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”; 

N    

Art. 7 
pkt 6 

6)  art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zgodnie z art. 27 ust. 2a, 2b i 2c i z zastrzeżeniem 
warunków art. 27a i 27b Komisja przyjmuje w formie 
aktów delegowanych środki, dążąc do uwzględnienia 
postępu technicznego na rynkach finansowych 
i uściślenia wymogów ustanowionych w ust. 1.”; 

N    

Art. 7 
pkt 7 

7)  art. 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zgodnie z art. 27 ust. 2a, 2b i 2c i z zastrzeżeniem 
warunków art. 27a i 27b Komisja przyjmuje w formie 
aktów delegowanych środki, dążąc do uwzględnienia 
postępu technicznego na rynkach finansowych oraz 
postępu w dziedzinie technik informacyjnych 
i komunikacyjnych i uściślenia wymogów 

N    
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ustanowionych w ust. 1, 2 i 3. W szczególności określa 
ona rodzaje instytucji finansowych, za pośrednictwem 
których akcjonariusz może korzystać ze swoich praw 
finansowych, przewidzianych w przepisach ust. 2 lit. 
c).”; 

Art. 7 
pkt 8 

8)  art. 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Zgodnie z art. 27 ust. 2a, 2b i 2c i z zastrzeżeniem 
warunków art. 27a i 27b Komisja przyjmuje w formie 
aktów delegowanych środki, dążąc do uwzględnienia 
postępu technicznego na rynkach finansowych oraz 
postępu w dziedzinie technik informacyjnych 
i komunikacyjnych oraz, aby uściślić wymogi 
ustanowione w ust. 1–4. W szczególności określa ona 
rodzaje instytucji finansowych, za pośrednictwem 
których posiadacz dłużnych papierów wartościowych 
może wykonywać swoje prawa finansowe, o których 
mowa w ust. 2 lit. c).”; 

N    

Art. 7 
pkt 9 

9)  art. 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zgodnie z art. 27 ust. 2a, 2b i 2c i z zastrzeżeniem 
warunków art. 27a i 27b Komisja przyjmuje w formie 
aktów delegowanych środki, dążąc do uściślenia 
wymogów ustanowionych w ust. 1, 2 i 3. 

W szczególności Komisja określa procedurę, zgodnie 
z którą emitent, akcjonariusz lub posiadacz innych 
instrumentów finansowych lub osoba, o której mowa 
w art. 10, ma przekazywać informacje właściwemu 
organowi macierzystego państwa członkowskiego, 
odpowiednio na podstawie ust. 1 lub 3, aby umożliwić 
zgłaszanie takich informacji drogą elektroniczną 
w macierzystym państwie członkowskim;”; 

N    

Art. 7 
pkt 10 

10)  art. 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zgodnie z art. 27 ust. 2a, 2b i 2c i z zastrzeżeniem 
warunków art. 27a i 27b Komisja przyjmuje w formie 
aktów delegowanych środki, dążąc do uwzględnienia 
postępu technicznego na rynkach finansowych oraz 
postępu w dziedzinie technik informacyjnych 
i komunikacyjnych, a także uściślenia wymogów 
ustanowionych w ust. 1, 2 i 3. 

Komisja określa w szczególności: 

a)    standardy minimalne rozpowszechniania informacji 

N    
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regulowanych, o których mowa w ust. 1; 

b) standardy minimalne scentralizowanego systemu 
gromadzenia informacji, o którym mowa w ust. 2. 

Komisja może także określić i aktualizować wykaz 
środków przekazu służących do publicznego 
rozpowszechniania informacji.”; 

Art. 7 
pkt 11 

11)  art. 22 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„1. EUNGiPW opracowuje wytyczne, zgodnie z art. 16 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, celem dalszego 
ułatwiania publicznego dostępu do informacji 
podlegających ujawnieniu na mocy przepisów 
dyrektywy 2003/6/WE, dyrektywy 2003/71/WE oraz 
niniejszej dyrektywy.”; 

N    

Art. 7 
pkt 12 
lit. a) 

12)  w art. 23 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku gdy statutowa siedziba emitenta 
znajduje się w państwie trzecim, właściwy organ 
macierzystego państwa członkowskiego może zwolnić 
emitenta z obowiązku spełnienia wymagań określonych 
w art. 4–7, art. 12 ust. 6 i art. 14–18, pod warunkiem że 
w przepisach prawa danego państwa trzeciego określono 
analogiczne wymagania lub emitent ten spełnia 
wymagania określone w przepisach prawa państwa 
trzeciego, które właściwy organ macierzystego państwa 
członkowskiego uznaje za równoważne. 

Właściwy organ powiadamia następnie EUNGiPW 
o przyznanym zwolnieniu.”; 

T Art. 9 
pkt 8 

8)  w art. 62 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„O udzieleniu zgody, o której mowa w ust. 4, Komisja 
informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych.”; 

 

Art. 7 
pkt 12 
lit. b) 

b)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 2, 
dążąc do zapewnienia jednolitych warunków stosowania 
ust. 1, Komisja przyjmuje następujące środki 
wykonawcze: 

(i)   uruchomienie mechanizmu zapewniającego 
równoważność informacji wymaganych na mocy 
niniejszej dyrektywy, w tym także sprawozdań 
finansowych oraz informacji, wymaganych zgodnie 
z przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub 
administracyjnymi państwa trzeciego; 

N    
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(ii) stwierdzające, że z uwagi na krajowe przepisy 
ustawowe, wykonawcze lub administracyjne lub też 
praktyki bądź procedury oparte na międzynarodowych 
standardach wyznaczonych przez organizacje 
międzynarodowe, państwo trzecie, w którym 
zarejestrowany jest emitent, zapewnia równoważność 
wymagań informacyjnych, o których mowa w niniejszej 
dyrektywie. 

W związku z akapitem pierwszym ppkt ii) Komisja 
przyjmuje, w formie aktów delegowanych i zgodnie 
z postanowieniami art. 27 ust. 2a, 2b i 2c 
i z zastrzeżeniem warunków art. 27a i 27b, środki 
związane z oceną standardów, które dotyczą emitentów 
z więcej niż jednego kraju. 

Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 2, 
Komisja podejmuje niezbędne decyzje w sprawie 
równoważności standardów rachunkowości 
wykorzystywanych przez emitentów z państw trzecich 
zgodnie z warunkami określonymi w art. 30 ust. 3. Jeżeli 
Komisja zadecyduje, iż standardy rachunkowości 
państwa trzeciego nie są równoważne, może ona 
pozwolić emitentom na dalsze stosowanie tych 
standardów przez odpowiedni okres przejściowy. 

W związku z akapitem trzecim Komisja przyjmuje 
również, w formie aktów delegowanych i zgodnie z art. 
27ust. 2a, 2b i 2c i z zastrzeżeniem warunków art. 27a 
i 27b, środki mające na celu ustanowienie ogólnych 
kryteriów równoważności w odniesieniu do standardów 
rachunkowości, które dotyczą emitentów z więcej niż 
jednego kraju.”; 

Art. 7 
pkt 12 
lit. c) 

c)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W celu określenia wymogów ustanowionych w ust. 2 
Komisja może, w formie aktów delegowanych zgodnie 
z art. 27 ust. 2a, 2b i 2c i z zastrzeżeniem warunków art. 
27a i 27b, przyjmować środki określające rodzaj 
informacji ujawnianych w państwie trzecim, które mają 
znaczenie dla opinii publicznej w Unii.”; 

N    

Art. 7 
pkt 12 
lit. d) 

d)  ust. 7 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Do celów akapitu pierwszego Komisja przyjmuje 
również, w formie aktów delegowanych i zgodnie 
z postanowieniami art. 27 ust. 2a, 2b i 2c 

N    
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i z zastrzeżeniem warunków art. 27a i 27b, środki 
mające na celu ustanowienie ogólnych kryteriów 
równoważności.”; 

Art. 7 
pkt 12 
lit. e) 

e)  dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„8. EUNGiPW wspiera Komisję w realizacji zadań 
wynikających z niniejszego artykułu zgodnie z art. 33 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”; 

N    

Art. 7 
pkt 13 
lit. a) 

13)  w art. 24 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„1. Każde państwo członkowskie wyznacza organ 
centralny, o którym mowa w art. 21 ust. 1 dyrektywy 
2003/71/WE, jako centralny właściwy organ 
administracyjny odpowiedzialny za wykonywanie 
obowiązków, o których mowa w niniejszej dyrektywie, 
i za zapewnienie stosowania przepisów przyjętych 
zgodnie z niniejszą dyrektywą. Państwa członkowskie 
informują o tym odpowiednio Komisję i EUNGiPW.”; 

T  Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zapewniają 
wdrożenie przepisu dyrektywy. 

 

Art. 7 
pkt 13 
lit. b) 

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Państwa członkowskie informują Komisję, 
EUNGiPW, zgodnie z art. 28 ust. 4 rozporządzenia (UE) 
nr 1095/2010, i właściwe organy pozostałych państw 
członkowskich o wszelkich uzgodnieniach zawartych 
w odniesieniu do delegacji zadań, w tym także 
o dokładnych warunkach takiej delegacji.”; 

T  Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zapewniają 
wdrożenie przepisu dyrektywy. 

 

Art. 7 
pkt 14 
lit. a) 

14)  w art. 25 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  dodaje się ustępy w brzmieniu: 

„2a. Właściwe organy mogą powiadamiać EUNGiPW 
o sytuacjach, w których wniosek o współpracę został 
rozpatrzony odmownie lub w których nie podjęto 
w sprawie tego wniosku żadnych działań 
w odpowiednim terminie. Bez uszczerbku dla art. 258 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
w przypadkach, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
EUNGiPW może skorzystać z uprawnień 
przysługujących mu na mocy art. 19 rozporządzenia UE 
nr 1095/2010. 

2b. Właściwe organy współpracują z EUNGiPW do 
celów niniejszej dyrektywy zgodnie z rozporządzeniem 

T Art. 6 
pkt 4 lit. 
b) 

b)  dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

„5. Jeżeli Komisja uzna, że środki podejmowane przez 
właściwe organy państwa macierzystego spółki 
zarządzającej, o których mowa w ust. 1 i 2, są 
niewystarczające, może powiadomić o tym Europejski 
Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. 

6. O każdym przypadku zastosowania środków, 
o których mowa w ust. 2, Komisja informuje Europejski 
Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.”; 
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UE nr 1095/2010. 

2c. Właściwe organy udzielają EUNGiPW niezwłocznie 
wszelkich informacji niezbędnych mu do wypełniania 
jego obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy 
i rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, zgodnie z art. 35 
tego rozporządzenia.”; 

Art. 7 
pkt 14 
lit. b) 

b)  ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„3. ust. 1 nie uniemożliwia właściwym organom 
wymiany informacji poufnych ani ich przekazywania 
EUNGiPW i Europejskiej Radzie ds. Ryzyka 
Systemowego (ERRS) ustanowionej rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z 
dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie wspólnotowego 
nadzoru makroostrożnościowego nad systemem 
finansowymi ustanowienia Europejskiej Rady ds. 
Ryzyka Systemowego (*). 

(*) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 1.”; 

T Art. 6 
pkt 4 lit. 
b) 

Jw.  

Art. 7 
pkt 14 
lit. c) 

c)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Państwa członkowskie i EUNGiPW, zgodnie z art. 
33 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, mogą zawierać 
umowy o współpracy przewidujące wymianę informacji 
z właściwymi organami lub instytucjami państw trzecich 
upoważnionymi w odpowiednim prawie krajowym do 
wykonywania wszelkich zadań na mocy niniejszej 
dyrektywy, zgodnie z art. 24. Państwa członkowskie 
informują EUNGiPW o zawarciu umów o współpracy. 
Taka wymiana informacji objęta jest obowiązkiem 
przestrzegania tajemnicy zawodowej w stopniu nie 
mniejszym niż określony w niniejszym artykule. Ta 
wymiana informacji ma na celu wykonywanie zadań 
związanych z nadzorem przez wspomniane właściwe 
organy lub instytucje. W przypadku gdy informacje 
pochodzą z innego państwa członkowskiego, nie mogą 
one zostać ujawnione bez wyraźnej zgody właściwych 
organów, które je ujawniły, oraz służą w stosownych 
przypadkach wyłącznie do tych celów, na które organy 
te wyraziły swoją zgodę.”; 

N    

Art. 7 
pkt 15 

15)  art. 26 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 26 

T Art. 9 
pkt 9 

9)  w art. 96a: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku gdy emitent, dla którego 
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Środki zapobiegawcze 

1. W przypadku gdy właściwy organ przyjmującego 
państwa członkowskiego uzna, że emitent lub posiadacz 
akcji albo innych instrumentów finansowych lub osoba 
lub podmiot, o których mowa w art. 10, dopuściła się 
nieprawidłowości lub naruszyła swoje obowiązki, 
przekazuje swoje ustalenia właściwemu organowi 
macierzystego państwa członkowskiego i EUNGiPW. 

2. Jeżeli, mimo środków zastosowanych przez właściwy 
organ macierzystego państwa członkowskiego, emitent 
lub posiadacz papierów wartościowych nadal narusza 
właściwe przepisy prawa bądź postanowienia w zakresie 
nadzoru, lub jeżeli środki te okazały się nieodpowiednie, 
właściwy organ przyjmującego państwa 
członkowskiego, po powiadomieniu właściwego organu 
macierzystego państwa członkowskiego, stosuje zgodnie 
z art. 3 ust. 2 wszystkie właściwe środki w celu ochrony 
inwestorów, informując o tym jak najszybciej Komisję 
i EUNGiPW.”; 

Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym, 
nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o 
których mowa w art. 96 ust. 1, Komisja przekazuje 
informację o tym zdarzeniu właściwemu organowi 
państwa macierzystego tego emitenta oraz 
Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych.”, 

b)  w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Komisja niezwłocznie przekazuje Komisji 
Europejskiej i Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych informację o zastosowaniu 
tej sankcji.”. 

Art. 7 
pkt 16 

16) tytuł rozdziału VI otrzymuje brzmienie: 

„AKTY DELEGOWANE I ŚRODKI 
WYKONAWCZE”; 

N    

Art. 7 
pkt 17 
lit. a) 

17)  w art. 27 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 3, art. 5 ust. 
6, art. 9ust. 7, art. 12 ust. 8, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2, 
art. 17 ust. 4, art. 18 ust. 5, art. 19 ust. 4, art. 21 ust. 4, 
art. 23 ust. 4, 5 i 7, przyznaje się Komisji na okres 
czterech lat od dnia 4 stycznia 2011 r. Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące przekazanego 
uprawnienia w terminie najpóźniej sześciu miesięcy 
przed zakończeniem okresu czterech lat. Przekazanie 
uprawnienia jest automatycznie przedłużane na taki sam 
okres, chyba że Parlament Europejski lub Rada odwołają 
je zgodnie z art. 27a.”; 

N    

Art. 7 
pkt 17 
lit. b) 

b)  dodaje się ustępy w brzmieniu: 

„2b. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego 
Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament 

N    
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Europejski i Radę. 

2c. Uprawnienie do przyjmowania aktów delegowanych 
przyznaje się Komisji z zastrzeżeniem warunków 
określonych w art. 27a i 27b.”; 

Art. 7 
pkt 18 

18)  dodaje się artykuły w brzmieniu: 

„Artykuł 27a 

Odwołanie przekazanych uprawnień 

1. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 2 ust. 
 3, art. 5 ust. 6, art. 9 ust. 7, art. 12 ust. 8, art. 13 ust.  2, 
art. 14 ust. 2, art. 17 ust. 4, art. 18 ust. 5, art. 19 ust. 4, 
art. 21 ust. 4, art. 23 ust. 4, 5 i 7, może zostać odwołane 
w dowolnym czasie przez Parlament Europejski lub 
Radę. 

2. Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę 
w celu podjęcia decyzji, czy odwołać przekazanie 
uprawnienia, dokłada starań, aby poinformować drugą 
instytucję i Komisję odpowiednio wcześnie przed 
podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując przekazane 
uprawnienie, które mogłoby zostać odwołane. 

3. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnienia 
określonego w tej decyzji. Staje się ona skuteczna 
natychmiast lub od późniejszej daty, która jest w niej 
określona. Nie wpływa ona na ważność już 
obowiązujących aktów delegowanych. Jest ona 
publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Artykuł 27b 

Sprzeciw wobec aktów delegowanych 

1. Parlament Europejski lub Rada mogą wnieść sprzeciw 
wobec aktu delegowanego w terminie trzech miesięcy od 
daty notyfikacji. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego 
lub Rady termin ten zostaje przedłużony o trzy miesiące. 

2. Jeżeli przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 
1,ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą 
sprzeciwu wobec aktu delegowanego, akt ten 
publikowany jest w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej i wchodzi w życie z dniem w nim 
określonym. 

N    
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Akt delegowany może zostać opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz może 
wejść w życie przed upływem tego terminu, jeżeli 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformują 
Komisję o swoim zamiarze niewyrażania sprzeciwu. 

3. W przypadku sprzeciwu wobec aktu delegowanego ze 
strony Parlamentu Europejskiego lub Rady wyrażonego 
w terminie, o którym mowa w ust. 1, akt delegowany nie 
wchodzi w życie. Zgodnie z art. 296 TFUE instytucja, 
która wyraziła sprzeciw, wskazuje powody swego 
sprzeciwu wobec aktu delegowanego.”. 

Art. 8 
pkt 1 

Zmiany w dyrektywie 2005/60/WE 

W dyrektywie 2005/60/WE wprowadza się następujące 
zmiany: 

1)  art. 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Państwa członkowskie informują siebie wzajemnie 
oraz Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd 
Nadzoru Bankowego) (zwany dalej »EUNB«), 
ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 (*), Europejski 
Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń 
i Pracowniczych Programów Emerytalnych) (zwany 
dalej »EUNUiPPE«) ustanowiony rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 
(**) oraz Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (zwany dalej 
»EUNGiPW«) ustanowiony rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 
(***) w zakresie odpowiadającym celom niniejszej 
dyrektywy oraz zgodnie z właściwymi przepisami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1093/2010, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1094/2010, oraz rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010, 
a także informują Komisję o przypadkach, w których ich 
zdaniem państwo trzecie spełnia warunki ustanowione 
w ust. 1 lub 2, lub w innych sytuacjach, w których 
spełnione są kryteria techniczne ustanowione zgodnie 
z art. 40 ust. 1 lit. b). 

(*) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12. 

N    
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(**) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48. 

(***) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.”; 

Art. 8 
pkt 2 

2)  art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Państwa członkowskie informują się wzajemnie oraz 
informują Europejskie Urzędy Nadzoru, w zakresie 
odpowiadającym celom niniejszej dyrektywy oraz 
zgodnie z właściwymi przepisami rozporządzenia (UE) 
nr 1093/2010,rozporządzenia (UE) nr 1094/2010, oraz 
rozporządzenia(UE) nr 1095/2010, a także informują 
Komisję o przypadkach, w których ich zdaniem państwo 
trzecie spełnia warunki ustanowione w ust. 1 lit. b).”; 

N    

Art. 8 
pkt 3 

3)  art. 28 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Państwa członkowskie informują się wzajemnie oraz 
informują Europejskie Urzędy Nadzoru, w zakresie 
odpowiadającym celom niniejszej dyrektywy oraz 
zgodnie z właściwymi przepisami rozporządzenia (UE) 
nr 1093/2010,rozporządzenia (UE) nr 1094/2010, oraz 
rozporządzenia(UE) nr 1095/2010, a także informują 
Komisję o przypadkach, w których ich zdaniem państwo 
trzecie spełnia warunki ustanowione w ust. 3, 4 lub 5.”; 

N    

Art. 8 
pkt 4 
lit. a) 

4)  w art. 31 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Państwa członkowskie informują się wzajemnie oraz 
informują Europejskie Urzędy Nadzoru, w zakresie 
odpowiadającym celom niniejszej dyrektywy oraz 
zgodnie z właściwymi przepisami rozporządzenia (UE) 
nr 1093/2010, rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 oraz 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, a Komisja informuje 
każde z nich o przypadkach, w których przepisy państwa 
trzeciego nie pozwalają na stosowanie środków 
wymaganych w ust. 1 akapit pierwszy i można podjąć 
skoordynowane działania w celu znalezienia 
rozwiązania.”; 

N    

Art. 8 
pkt 4 
lit. b) 

b)  dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„4. W celu spójnej harmonizacji niniejszego artykułu 
i uwzględnienia technicznego rozwoju w zakresie 
zwalczania prania pieniędzy oraz finansowania 
terroryzmu Europejskie Urzędy Nadzoru, uwzględniając 
istniejące ramy i współdziałając w stosownych 

N    
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przypadkach z innymi właściwymi organami Unii 
działającymi w tej dziedzinie, mogą opracowywać 
projekty regulacyjnych standardów technicznych 
zgodnie z art. 56 odpowiednio rozporządzenia (UE) nr 
1093/2010, rozporządzeniem (UE) nr 1094/2010 
i rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, w celu określenia 
rodzaju dodatkowych środków, o których mowa w ust. 3 
niniejszego artykułu, oraz minimalnego zakresu działań, 
które powinny podjąć instytucje kredytowe i finansowe, 
w przypadku gdy ustawodawstwo państwa trzeciego nie 
pozwala na stosowanie środków wymaganych na mocy 
ust. 1 akapit pierwszy niniejszego artykułu. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia(UE) nr 1093/2010.”; 

Art. 8 
pkt 5 

5) w art. 34 dodaje się ustęp w brzmieniu: 
 
„3. W celu zapewnienia spójności harmonizacji 
i uwzględnienia technicznego rozwoju w zakresie 
zwalczania prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu 
Europejskie Urzędy Nadzoru, uwzględniając istniejące 
ramy i współdziałając w stosownych przypadkach z innymi 
stosownymi organami Unii działającymi w tej dziedzinie, 
mogą opracowywać projekty regulacyjnych standardów 
technicznych zgodnie z art. 56 odpowiednio rozporządzenia 
(UE) nr 1093/2010, art. 56 rozporządzenia (UE) nr 
1094/2010 i art. 56 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 
w celu określenia minimalnej treści komunikacji, o której 
mowa w ust. 2. 
 
Komisja jest uprawniona do przyjmowania regulacyjnych 
standardów technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 
1093/2010.”; 

N    

Art. 8 
pkt 6 

6)  dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 37a 

1. Właściwe organy współpracują z Europejskimi 
Urzędami Nadzoru na potrzeby niniejszej dyrektywy 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1093/2010, 
rozporządzeniem (UE) nr 1094/2010 oraz 
rozporządzeniem (UE) nr 1095/2010. 

N    
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2. Właściwe organy przedstawiają Europejskim 
Urzędom Nadzoru wszelkie informacje niezbędne do 
wypełniania ich zadań zgodnie z niniejszą dyrektywą 
i odpowiednio rozporządzeniem (UE) nr 1093/2010, 
rozporządzeniem (UE) nr 1094/2010 oraz 
rozporządzeniem (UE) nr 1095/2010.”; 

Art. 8 
pkt 7 

7) tytuł rozdziału VI otrzymuje brzmienie: 

„AKTY DELEGOWANE I ŚRODKI 
WYKONAWCZE”; 

N    

Art. 8 
pkt 8 
lit. a) 

8)  w art. 40 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w ust. 1: 

(i) akapit pierwszy część wprowadzająca otrzymuje 
brzmienie: 

„1. W celu uwzględnienia rozwoju technicznego 
w zakresie zwalczania prania pieniędzy lub 
finansowania terroryzmu oraz w celu uściślenia 
wymogów ustanowionych w niniejszej dyrektywie 
Komisja może przyjąć następujące środki:”; 

(ii)  akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Środki te przyjmowane są w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 41 ust. 2a, 2b i 2c 
i z zastrzeżeniem warunków art. 41a i 41b.”; 

N    

Art. 8 
pkt 8 
lit. b) 

b)  w ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Środki te przyjmowane są w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 41 ust. 2a, 2b i 2c 
i z zastrzeżeniem warunków art. 41a i 41b.”; 

N    

Art. 8 
pkt 9 
lit. a) 

9)  w art. 41 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje 
się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, uwzględniając jej art. 
8 i pod warunkiem że środki przyjęte zgodnie 
z procedurą określoną w tych artykułach nie zmieniają 
podstawowych przepisów niniejszej dyrektywy.”; 

N    

Art. 8 
pkt 9 
lit. b) 

b)  ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, 
o których mowa w art. 40, powierza się Komisji na okres 
czterech lat od dnia 4 stycznia 2011 r. Komisja 

N    
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sporządza sprawozdanie dotyczące przekazanego 
uprawnienia w terminie najpóźniej sześciu miesięcy 
przed zakończeniem okresu czterech lat. Przekazanie 
uprawnienia jest automatycznie przedłużane na taki sam 
okres, chyba że Parlament Europejski lub Rada odwołają 
je zgodnie z art. 41a.”; 

Art. 8 
pkt 9 
lit. c) 

c)  dodaje się ustępy w brzmieniu: 

„2b. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego 
Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament 
Europejski i Radę. 

2c.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych 
są przyznawane Komisji z zastrzeżeniem warunków 
określonych w art. 41a i 41b.”; 

N    

Art. 8 
pkt 9 
lit. d) 

d)  uchyla się ust. 3; N    

Art. 8 
pkt 10 

10)  dodaje się artykuły w brzmieniu: 

„Artykuł 41a 

Odwołanie przekazanych uprawnień 

1. Przekazane uprawnienie określone w art. 40 może 
zostać w każdej chwili odwołane przez Parlament 
Europejski lub Radę. 

2. Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę 
w celu podjęcia decyzji, czy odwołać przekazanie 
uprawnienia, dokłada starań, aby poinformować drugą 
instytucję i Komisję odpowiednio wcześnie przed 
podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując przekazane 
uprawnienie, które mogłoby zostać odwołane. 

3. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnienia 
określonego w tej decyzji. Staje się ona skuteczna 
natychmiast lub od późniejszej daty, która jest w niej 
określona. Nie wpływa ona na ważność aktów 
delegowanych już obowiązujących. Zostaje ona 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Artykuł 41b 

Sprzeciw wobec aktów delegowanych 

1. Parlament Europejski lub Rada mogą wnieść sprzeciw 

N    



 56 

wobec aktu delegowanego w terminie trzech miesięcy od 
daty notyfikacji. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego 
lub Rady termin ten zostaje przedłużony o trzy miesiące. 

2. Jeżeli przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 
1, ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą 
sprzeciwu wobec aktu delegowanego, akt ten zostaje 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej i wchodzi w życie z dniem w nim 
określonym. 

Akt delegowany może zostać opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejść 
w życie przed upływem tego terminu, jeżeli zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada poinformują Komisję 
o swoim zamiarze niewyrażania sprzeciwu. 

3. W przypadku sprzeciwu wobec aktu delegowanego ze 
strony Parlamentu Europejskiego lub Rady wyrażonego 
w terminie, o którym mowa w ust. 1, akt delegowany nie 
wchodzi w życie. Zgodnie z art. 296 TFUE instytucja, 
która wyraziła sprzeciw, wskazuje powody swego 
sprzeciwu wobec aktu delegowanego.”. 

Art. 9 
pkt 1 
lit. a) 

Zmiany w dyrektywie 2006/48/WE 

W dyrektywie 2006/48/WE wprowadza się następujące 
zmiany: 

1)  w art. 6 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  obecny ustęp otrzymuje brzmienie: 

„1. Państwa członkowskie wymagają od instytucji 
kredytowych uzyskania zezwolenia przed rozpoczęciem 
działalności. Bez uszczerbku dla art. 7–12, ustanawiają 
one wymogi udzielenia takiego zezwolenia i informują 
o nich Komisję oraz Europejski Urząd Nadzoru 
(Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) (zwany dalej 
»EUNB«) ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 (*). 

(*) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12.”; 

T  Obowiązujące przepisy ustawy – Prawo bankowe 
zapewniają wdrożenie przepisu dyrektywy w zakresie, 
w jakim nakłada on na państwa członkowskie 
obowiązek wymagania od instytucji kredytowych 
uzyskania zezwolenia przed rozpoczęciem działalności, 
a także ustalenia wymogów udzielenia takiego 
zezwolenia (art. 36 ustawy). 

 

 

Art. 9 
pkt 1 
lit. b) 

b)  dodaje się ustępy w brzmieniu: 

„2. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji 
niniejszego artykułu EUNB może opracowywać projekty 
regulacyjnych standardów technicznych: 

N    
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a) w zakresie informacji, które należy przekazać 
właściwym organom we wniosku o zezwolenie 
dla instytucji kredytowej, w tym program 
działalności, o którym mowa w art. 7; 

b) określające warunki spełnienia wymogów 
ustanowionych w art. 8; 

c) określające wymogi mające zastosowanie do 
akcjonariuszy i udziałowców posiadających 
znaczne pakiety akcji, jak również przeszkody, 
które mogą uniemożliwiać właściwym organom 
skuteczne wykonywanie funkcji nadzorczych, 
zgodnie z art. 12. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 
mowa w lit. a), b) i c) akapitu pierwszego, zgodnie 
z procedurą określoną w art. 10–14 rozporządzenia (UE) 
nr 1093/2010. 

3. Aby zapewnić jednolite warunki stosowania 
niniejszego artykułu EUNB może opracowywać projekty 
wykonawczych standardów technicznych w zakresie 
standardowych formularzy, szablonów i procedur 
służących dostarczaniu takich informacji. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.”;

Art. 9 
pkt 2 

2)  art. 9 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b) zainteresowane państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję i EUNB o powodach, którymi się kierują przy 
korzystaniu z tej możliwości; natomiast”; 

T  Polskie przepisy przewidują możliwość udzielenia 
zezwolenia na rozpoczęcie działalności instytucjom 
kredytowym (bankom spółdzielczym, których 
założyciele wyrazili zamiar zawarcia umowy 
zrzeszenia), których kapitał założycielski jest niższy niż 
5 mln euro i wynosi nie mniej niż 1 mln euro (art. 31 
ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 36 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 32 
ust. 2 ustawy – Prawo bankowe).  

 

Art. 9 
pkt 3 

3)  art. 14 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 14 

EUNB jest powiadamiany o każdym udzielonym 
zezwoleniu. 

Nazwę każdej instytucji kredytowej, której udzielono 

T Art. 3 
pkt 1 

Art. 3. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 
bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 36 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Komisja Nadzoru Finansowego informuje 
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o udzieleniu 
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zezwolenia, umieszcza się w wykazie. EUNB publikuje 
ten wykaz na swojej stronie internetowej i aktualizuje 
go.”; 

zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, dołączając 
informację o jego treści.”; 

Art. 9 
pkt 4 

4)  art. 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Należy poinformować Komisję i EUNB o cofnięciu 
zezwolenia i jego powodach. O tych powodach 
powiadamiane są również osoby zainteresowane.”; 

T Art. 3 
pkt 8 

8)  w art. 140c ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Komisja Nadzoru Finansowego informuje Komisję 
Europejską oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 
o każdym przypadku utraty mocy lub uchylenia 
zezwolenia na utworzenie banku krajowego lub 
oddziału banku zagranicznego.”; 

 

Art. 9 
pkt 5 

5)  w art. 19 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„9. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji 
niniejszego artykułu, EUNB może opracowywać 
projekty regulacyjnych standardów technicznych, aby 
sporządzić wyczerpujący wykaz informacji, o których 
mowa w art. 19a ust. 4 i które potencjalni nabywcy 
muszą umieścić w swoich powiadomieniach, bez 
uszczerbku dla ust. 3 niniejszego artykułu. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 
mowa w pierwszym akapicie, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 
1093/2010. 

W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania 
niniejszej dyrektywy EUNB może opracowywać 
projekty wykonawczych standardów technicznych, aby 
ustanowić wspólne procedury, formularze i szablony na 
potrzeby procesu konsultacji między odpowiednimi 
właściwymi organami, o którym mowa w art. 19b. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie trzecim, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.”; 

N    

Art. 9 
pkt 6 

6)  w art. 22 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„3. W celu określenia wymogów ustanowionych 
w niniejszym artykule i zapewnienia konwergencji 
praktyk nadzorczych EUNB może opracowywać 
projekty regulacyjnych standardów technicznych, by 
określić zasady, procesy i mechanizmy, o których mowa 
w ust. 1, zgodnie z zasadami proporcjonalności 

N    
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i kompleksowości określonymi w ust. 2. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 
mowa w pierwszym akapicie, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 
1093/2010.”; 

Art. 9 
pkt 7 

7)  w art. 25 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„5. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji 
niniejszego artykułu EUNB opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych w celu 
określenia informacji, które należy przedstawić zgodnie 
z niniejszym artykułem. 

Aby zapewnić jednolite warunki stosowania niniejszego 
artykułu, EUNB opracowuje projekty wykonawczych 
standardów technicznych w celu stworzenia 
standardowych formularzy, szablonów i procedur 
takiego powiadomienia. 

EUNB przedstawi Komisji te projekty standardów 
technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 
1093/2010. 

Komisja jest także uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie drugim, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.”; 

N    

Art. 9 
pkt 8  

8)  w art. 26 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„5. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji 
niniejszego artykułu EUNB opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych w celu 
określenia informacji, które należy przedstawić zgodnie 
z niniejszym artykułem. 

Aby zapewnić jednolite warunki stosowania niniejszego 
artykułu, EUNB opracowuje projekty wykonawczych 
standardów technicznych w celu ustanowienia 
standardowych formularzy, szablonów i procedury 
takiego powiadomienia. 

N    
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EUNB przedstawi Komisji te projekty standardów 
technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 
1093/2010. 

Komisja jest także uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie drugim, zgodnie z w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.”; 

Art. 9 
pkt 9 

9)  w art. 28 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„4. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji 
niniejszego artykułu EUNB opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych w celu 
określenia informacji, które należy przedstawić zgodnie 
z niniejszym artykułem. 

Aby zapewnić jednolitych warunków stosowania 
niniejszego artykułu, EUNB opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych w celu 
ustanowienia standardowych formularzy, szablonów 
i procedury takiego powiadomienia. 

EUNB przedstawi Komisji te projekty standardów 
technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 
1093/2010. 

Komisja jest także uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie drugim, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia. (UE) nr 1093/2010.”; 

N     

Art. 9 
pkt 10 

10)  w art. 33 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„W nagłych przypadkach właściwe organy 
przyjmującego państwa członkowskiego mogą przed 
zastosowaniem procedur przewidzianych w art. 30 
podjąć wszelkie środki ostrożności niezbędne do 
ochrony interesów deponentów, inwestorów i innych 

T Art. 1 
pkt 17 

 

 

 

17) w art. 169 ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie: 

”7.  W razie konieczności zabezpieczenia interesu 
publicznego Komisja może - przed podjęciem 
czynności określonych w ust. 1-3 - zawiesić, na okres 
nie dłuższy niż miesiąc, możliwość wykonywania, w 
całości albo w części, działalności maklerskiej lub 
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osób, na rzecz których świadczone są usługi. Komisja, 
EUNB i właściwe organy innych zainteresowanych 
państw członkowskich są niezwłocznie powiadamiane 
o takich środkach.”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3 
pkt 9 

powierniczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przez zagraniczną firmę inwestycyjną, informując o tym 
jednocześnie Komisję Europejską, Europejski Urząd 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz 
właściwy organ nadzoru w innym państwie 
członkowskim, który udzielił zezwolenia zagranicznej 
firmie inwestycyjnej. 

8. Komisja informuje Komisję Europejską oraz 
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych o sankcjach zastosowanych zgodnie z 
ust. 3.”; 

 

9)  w art. 141a: 

a)  w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„O zastosowaniu tych środków Komisja Nadzoru 
Finansowego informuje Komisję Europejską oraz 
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.”, 

b)  w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„O zastosowaniu tych środków Komisja Nadzoru 
Finansowego niezwłocznie informuje Komisję 
Europejską oraz Europejski Urząd Nadzoru 
Bankowego.”;   

 
 
 
 
 

Art. 9 
pkt 11 

11)  art. 36 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 36 

Państwa członkowskie powiadamiają Komisję i EUNB 
o liczbie i charakterze przypadków odmowy na 
podstawie art. 25 i art. 26 ust. 1, 2 i 3 lub podjęciu 
środków zgodnie z art. 30 ust. 3.”; 

 Art. 1 
pkt 11 

 

 

 

Art. 1 
pkt 16 
lit. a 

 

 

11)  w art. 104 ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. Komisja informuje Komisję Europejską oraz 
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych o liczbie przypadków zgłoszenia 
sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9.”; 

 

16)  w art.167: 

a)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W razie konieczności zabezpieczenia interesu 
publicznego, Komisja może, od chwili wszczęcia 
postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, 
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Art. 1 
pkt 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1 
pkt 18 

 

 

 

 

Art. 3 
pkt 2 

 

 

 

Art. 3 

zawiesić, na okres nie dłuższy niż miesiąc, możliwość 
wykonywania, w całości lub w części, działalności 
maklerskiej, informując o tym jednocześnie Komisję 
Europejską oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych.”, 

17)  w art. 169 ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie: 

”7.  W razie konieczności zabezpieczenia interesu 
publicznego Komisja może - przed podjęciem 
czynności określonych w ust. 1-3 - zawiesić, na okres 
nie dłuższy niż miesiąc, możliwość wykonywania, w 
całości albo w części, działalności maklerskiej lub 
powierniczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przez zagraniczną firmę inwestycyjną, informując o tym 
jednocześnie Komisję Europejską, Europejski Urząd 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz 
właściwy organ nadzoru w innym państwie 
członkowskim, który udzielił zezwolenia zagranicznej 
firmie inwestycyjnej. 

8. Komisja informuje Komisję Europejską oraz 
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych o sankcjach zastosowanych zgodnie z 
ust. 3.”; 

 

18) po art. 169a dodaje się art. 169b w brzmieniu: 

„Art. 169b. Komisja przekazuje corocznie 
Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych informację zbiorczą o przypadkach 
zastosowania w poprzednimzającym roku 
kalendarzowym sankcji, o których mowa w art. 165 ust. 
1a, art. 166 ust. 1 i 1a, art. 167 ust.1-3 i art. 169a ust. 1, 
oraz sankcji o których mowa w art. 167 ust. 1 – 3, z 
uwzględnieniem cofnięcia zezwolenia na prowadzenie 
działalności maklerskiej.”. 

 

2)  w art. 48d dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Komisja Nadzoru Finansowego informuje 
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o każdym 
przypadku wydania decyzji odmownej, podając 
przesłanki jej wydania.”; 
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pkt 9  
9)  w art. 141a: 
 
a)  w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 
 
„O zastosowaniu tych środków Komisja Nadzoru 
Finansowego informuje Komisję Europejską oraz 
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.”, 
 
b)  w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 
 
„O zastosowaniu tych środków Komisja Nadzoru 
Finansowego niezwłocznie informuje Komisję 
Europejską oraz Europejski Urząd Nadzoru 
Bankowego.”;   

Art. 9 
pkt 12 

12)  art. 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Właściwe organy powiadamiają Komisję, EUNB 
i Europejski Komitet Bankowy o wszystkich 
zezwoleniach udzielonych oddziałom instytucji 
kredytowych mających swoją siedzibę zarządu 
w państwie trzecim.”; 

T Art. 3 
pkt 1 

 

Art. 3. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 
bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 36 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Komisja Nadzoru Finansowego informuje 
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o udzieleniu 
zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, dołączając 
informację o jego treści.”; 

 

(Art. 36 ust. 3a ustawy – Prawo bankowe będzie 
stosowany odpowiednio na podstawie  art. 40 ust. 6) 

 

Art. 9 
pkt 13 
lit. a) 

13)  w art. 39 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w ust. 2 dodaje się literę w brzmieniu: 

„c) że EUNB jest w stanie uzyskać od właściwych 
organów państw członkowskich informacje otrzymane 
od krajowych organów państw trzecich zgodnie z art. 35 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010;”; 

N    

Art. 9 
pkt 13 
lit b) 

b)  dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„4. EUNB wspiera Komisję na potrzeby niniejszego 
artykułu zgodnie z art. 33 rozporządzenia (UE) nr 
1093/2010.”; 

N    

Art. 9 
pkt 14 

14)  w art. 42 dodaje się ustępy w brzmieniu: 

„Właściwe organy mogą powiadamiać EUNB 
o sytuacjach, w których wniosek o współpracę, 

T Art. 3 
pkt 4 

4)  w art. 131 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Jeżeli właściwa władza nadzorcza odmawia 
zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 2 albo 
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w szczególności dotyczący wymiany informacji, został 
rozpatrzony odmownie lub w których nie podjęto 
w sprawie tego wniosku żadnych działań 
w odpowiednim terminie. Bez uszczerbku dla art. 258 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w 
przypadkach, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
EUNB może skorzystać z uprawnień przysługujących 
mu na mocy art. 19 rozporządzenia UE nr 1093/2010. 

W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego 
artykułu EUNB opracowuje projekty regulacyjnych 
standardów technicznych w celu określenia informacji 
zawartych w niniejszym artykule. 

W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania 
niniejszego artykułu EUNB opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych służących 
ustanowieniu standardowych formularzy, szablonów 
i procedur do celów wymiany informacji, które mogą 
ułatwić monitorowanie instytucji kredytowych. 

EUNB przedstawi Komisji te projekty standardów 
technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie trzecim, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 
1093/2010. 

Komisja jest także uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie czwartym, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.”; 

pomimo jego zawarcia nie stosuje się do jego 
postanowień, w tym nie udziela w wyznaczonym 
terminie informacji, o których udzielenie wnioskowała 
Komisja Nadzoru Finansowego, lub odmawia 
udzielenia takich informacji, Komisja Nadzoru 
Finansowego może powiadomić o tym Europejski 
Urząd Nadzoru Bankowego.”; 

Art. 9 
pkt 15 
lit. a) 

15)  w art. 42a wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w ust. 1 po akapicie czwartym dodaje się akapit 
w brzmieniu: 

„Jeżeli pod koniec początkowego terminu dwóch 
miesięcy dowolny z zainteresowanych właściwych 
organów skierował sprawę do EUNB zgodnie z art. 19 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, właściwe organy 
przyjmującego państwa członkowskiego odraczają 
podjęcie decyzji i czekają na decyzję, EUNB może 
podjąć zgodnie z art. 19 ust. 3 tego rozporządzenia. 
Właściwe organy przyjmującego państwa 

T Art. 3 
pkt 10 
lit. d) 

d)  po ust. 16 dodaje się ust. 16a w brzmieniu: 

„16a. Jeżeli przed upływem terminu dwóch miesięcy od 
dnia otrzymania przez właściwe władze nadzorcze 
informacji, o której mowa w ust. 12, właściwa władza 
nadzorcza skieruje sprawę do Europejskiego Urzędu 
Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 19 rozporządzenia 
nr 1093/2010, Komisja Nadzoru Finansowego zawiesza 
postępowanie do czasu wydania przez Europejski Urząd 
Nadzoru Bankowego decyzji zgodnie z art. 19 ust. 3 
tego rozporządzenia.”; 
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członkowskiego podejmują decyzję zgodną z decyzją 
EUNB. Termin dwóch miesięcy uznaje się za termin 
zakończenia postępowania pojednawczego 
w rozumieniu tego rozporządzenia. EUNB podejmuje 
decyzję w terminie jednego miesiąca. Sprawy nie kieruje 
się do EUNB, jeśli początkowy termin dwóch miesięcy 
upłynął lub jeśli podjęto wspólną decyzję.”; 

Art. 9 
pkt 15 
lit. b) 

b)  w ust. 3 dodaje się akapity w brzmieniu: 

„Aby zapewnić spójną harmonizację niniejszego 
artykułu EUNB może opracowywać projekty 
regulacyjnych standardów technicznych w celu 
określania ogólnych warunków funkcjonowania 
kolegiów organów nadzoru. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie czwartym, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 
1093/2010. 

Aby zapewnić jednolite warunki stosowania niniejszego 
artykułu, EUNB może opracowywać projekty 
wykonawczych standardów technicznych w celu 
określania zasad operacyjnego funkcjonowania kolegiów 
organów nadzoru. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie szóstym, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 
1093/2010.”; 

N    

Art. 9 
pkt 16 
lit. a) 

16)  w art. 42b wprowadza się następujące zmiany: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podczas wykonywania swoich obowiązków 
właściwe organy uwzględniają konwergencję 
w odniesieniu do instrumentów nadzoru i praktyk 
nadzorczych w zastosowaniu przepisów ustawowych, 
wykonawczych i wymogów administracyjnych 
przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy. W tym celu 
państwa członkowskie zapewniają, aby: 

a)  właściwe organy uczestniczyły 
w działaniach EUNB; 

T Art. 3 
pkt 5 

5)  w art. 133 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Przy wykonywaniu swoich zadań Komisja 
Nadzoru Finansowego uwzględnia wytyczne i zalecenia 
Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. W 
przypadku nieuwzględniania  wytycznych lub zaleceń 
Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego Komisja 
Nadzoru Finansowego podaje powody ich 
nieuwzględniania.”; 

Nie ma potrzeby ogólnego wskazywania w przepisach 
krajowych obowiązku uwzględniania przez krajowy 
organ nadzoru (KNF) konwergencji w zakresie 
instrumentów nadzoru oraz praktyk nadzorczych; przy 
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b)  właściwe organy przestrzegały wytycznych 
i zaleceń EUNB, a w przypadku ich 
nieprzestrzegania podawały powody takiej 
sytuacji; 

c)  zakres kompetencji powierzonych 
właściwym organom na poziomie krajowym nie 
ograniczał wykonywania przez nie ich 
obowiązków wynikających z członkostwa 
w EUNB lub z niniejszej dyrektywy.”; 

wykonywaniu swoich zadań KNF niewątpliwie bierze 
pod uwagę zbieżność europejskich praktyk nadzorczych, 
m. in. przez samo stosowanie przepisów dyrektyw 
unijnych w zakresie nadzoru, realizowanie obowiązków 
informacyjnych wobec EUNB, uwzględnianie zaleceń i 
wytycznych EUNB, jak również uczestniczenie w jego 
pracach (m. in. na podstawie art. 40 rozporządzenia nr 
1093/2010) 

Art. 9 
pkt 16 
lit. b) 

b)  uchyla się ust. 2; N    

Art. 9 
pkt 17 

17)  art. 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustęp 1 nie stanowi przeszkody dla wymiany 
informacji między właściwymi organami różnych 
państw członkowskich ani dla przekazywania informacji 
EUNB przez właściwe organy zgodnie z niniejszą 
dyrektywą i innymi dyrektywami mającymi 
zastosowanie do instytucji kredytowych, jak również 
zgodnie z art. 31 i 35 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010. 
Informacje te podlegają warunkom odnoszącym się do 
tajemnicy zawodowej określonym w ust. 1.”; 

N    

Art. 9 
pkt 18 

18)  art. 46 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 46 

Zgodnie z art. 33 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 
państwa członkowskie i EUNB mogą zawierać umowy 
o współpracy umożliwiające wymianę informacji 
z właściwymi organami państw trzecich lub z organami 
bądź instytucjami państw trzecich w rozumieniu art. 47 
i art. 48 ust. 1 niniejszej dyrektywy jedynie wówczas, 
gdy ujawniane informacje objęte są gwarancjami 
tajemnicy zawodowej co najmniej równoważnymi 
określonym w art. 44 ust. 1 niniejszej dyrektywy. Taka 
wymiana informacji służy wykonywaniu zadań nadzoru 
przez te organy lub instytucje. 

W przypadku gdy informacje pochodzą z innego 
państwa członkowskiego, nie mogą być ujawnione bez 
wyraźnej zgody organów, które je ujawniły, 
a w stosownych przypadkach, wyłącznie do celów, na 
które organy te wyraziły zgodę.”; 

N    



 67 

Art. 9 
pkt 19 
lit. a) 

19)  w art. 49 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„Przepisy niniejszej sekcji nie stanowią przeszkody 
w przekazywaniu przez właściwe organy informacji 
następującym podmiotom do celów wykonywania ich 
zadań: 

a)  bankom centralnym w Europejskim Systemie 
Banków Centralnych i innym organom pełniącym 
podobną funkcję w zakresie ich kompetencji jako 
organów monetarnych, w przypadku gdy informacje te 
są istotne w kontekście wykonywania ich zadań 
ustawowych, w tym prowadzenia polityki monetarnej 
i zapewniania związanej z tym płynności, nadzoru nad 
systemami płatności, rozliczeń i rozrachunku oraz 
zabezpieczenia stabilności systemu finansowego; 

b)  w stosownych przypadkach, innym organom 
publicznym odpowiedzialnym za nadzorowanie 
systemów płatniczych; 

c)  Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego 
(zwanej dalej »ERRS«), w sytuacji gdy informacje te są 
istotne dla wykonywania jej zadań ustawowych na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 
wspólnotowego nadzoru makroostrożnościowego nad 
systemem finansowymi ustanowienia Europejskiej Rady 
ds. Ryzyka Systemowego (*). 

Przepisy niniejszej sekcji nie stanowią przeszkody dla 
organów lub podmiotów, o których mowa w akapicie 
pierwszym, w przekazywaniu właściwym organom 
informacji, które mogą im być potrzebne do celów 
określonych w art. 45. 

(*) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 1.”; 

N    

Art. 9 
pkt 19 
lit. b) 

b)  akapit czwarty otrzymuje brzmienie: 

„W sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 130 ust. 1, 
państwa członkowskie zezwalają właściwym organom 
na niezwłoczne przekazywanie informacji bankom 
centralnym w Europejskim Systemie Banków 
Centralnych, w przypadku gdy takie informacje są 
istotne dla wykonywania ich zadań ustawowych, w tym 
prowadzenia polityki monetarnej i zapewniania 

N    
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związanej z tym płynności, nadzoru nad systemami 
płatności, rozliczeń i rozrachunku papierów 
wartościowych oraz zabezpieczenia stabilności systemu 
finansowego oraz na przekazywanie informacji ERRS 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1092/2010, w przypadku gdy takie 
informacje są istotne dla wykonywania jej zadań 
ustawowych.”; 

Art. 9 
pkt 20 
lit. a) 

20)  w art. 63a wprowadza się następujące zmiany: 

a)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przepisy regulujące dany instrument określają taką 
wartość kapitału, niespłaconych odsetek lub dywidend, 
która pokrywa straty i nie utrudnia dokapitalizowania 
instytucji kredytowej poprzez odpowiednie mechanizmy 
opracowane przez EUNB na mocy ust. 6.”; 

N  Przepis dyrektywy zmienia art. 63a Dyrektywy 
2006/48/WE. Nie podlega on transpozycji, ponieważ 
dotyczy tzw. instrumentów hybrydowych, których 
w Polsce nie wprowadzono. 

 

Art. 9 
pkt 20 
lit. b) 

b)  ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji oraz 
konwergencji praktyk nadzorczych EUNB opracowuje 
projekty regulacyjnych standardów technicznych w celu 
określenia wymogów mających zastosowanie do 
instrumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu. EUNB przedstawi Komisji te projekty 
regulacyjnych standardów technicznych do dnia 1 
stycznia 2014 r. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania regulacyjnych standardów technicznych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą określoną w art. 10–14 rozporządzenia (UE) 
nr 1093/2010. 

EUNB wydaje również wytyczne w odniesieniu do 
instrumentów, o których mowa w art. 57 akapit pierwszy 
lit. a). 

EUNB monitoruje stosowanie tych wytycznych.”; 

N    

Art. 9 
pkt 21 

21)  w art. 74 ust. 2 akapit drugi otrzymuje następujące 
brzmienie: 

„W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania 
niniejszej dyrektywy, od dnia 31 grudnia 2012 r. 
właściwe organy stosują jednolite formaty, 
częstotliwości i terminy przedkładania sprawozdań na 
potrzeby przekazywania tych obliczeń przez instytucje 
kredytowe. W celu zapewnienia jednolitych warunków 

N    
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stosowania niniejszej dyrektywy EUNB opracowuje 
projekty wykonawczych standardów technicznych, by 
wprowadzić w Unii jednolite formaty (wraz ze 
stosownymi specyfikacjami), częstotliwości i terminy 
przedkładania sprawozdań przed dniem 1 stycznia 2012 
r. Format sprawozdań jest proporcjonalny do charakteru, 
zakresu i stopnia złożoności działalności instytucji 
kredytowych. 

W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania 
niniejszej dyrektywy EUNB opracowuje również 
projekty wykonawczych standardów technicznych 
w zakresie rozwiązań IT, które będą mieć zastosowanie 
do tych sprawozdań. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie drugim i trzecim, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.”; 

Art. 9 
pkt 22 

22)  w art. 81 ust. 2 dodaje się akapity w brzmieniu: 

„W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego 
artykułu EUNB, konsultując się z Europejskim Urzędem 
Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych) (zwanym dalej »EUNGiPW«), 
ustanowionym rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (*) opracowuje 
projekty regulacyjnych standardów technicznych w celu 
określenia metod oceny dotyczących ustalania zdolności 
kredytowej. EUNB przedstawi Komisji te projekty 
regulacyjnych standardów technicznych do dnia 1 
stycznia 2014 r. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 
mowa w lit. a) akapitu drugiego, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 
1093/2010. 

(*) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.”; 

N    

Art. 9 
pkt 23 

23)  w art. 84 ust. 2 dodaje się akapity w brzmieniu: 

„W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego 
EUNB, konsultując się z EUNGiPW, może 
opracowywać projekty regulacyjnych standardów 
technicznych w celu określenia metod oceny, na 

N    
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podstawie której właściwe organy zezwalają instytucjom
 
 
 kredytowym na stosowanie metody IRB. 

 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 
mowa w lit. a) akapitu pierwszego, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 
1093/2010.”; 

Art. 9 
pkt 24 

24)  w art. 97 ust. 2 dodaje się akapity w brzmieniu: 

„W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego 
artykułu EUNB, po konsultacji z EUNGiPW, 
opracowuje projekty regulacyjnych standardów 
technicznych w celu określenia metod oceny 
dotyczących ustalania zdolności kredytowej. Europejski 
Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) 
przedstawi Komisji te projekty regulacyjnych 
standardów technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie drugim, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.”; 

N    

Art. 9 
pkt 25 

25)  w art. 105 ust. 1 dodaje się akapity w brzmieniu: 

„W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego 
artykułu, EUNB może opracowywać projekty 
regulacyjnych standardów technicznych w celu 
określenia metodologii oceny, zgodnie z którymi 
właściwe organy zezwalają instytucjom na stosowanie 
zaawansowanych metod pomiaru. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 
mowa akapicie drugim, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 10–14 rozporządzenia(UE) nr 1093/2010.”; 

N    

Art. 9 
pkt 26 

26)  art. 106 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego 
artykułu, EUNB opracowuje projekty regulacyjnych 
standardów technicznych w celu określenia warunków 
stosowania wyłączeń, o których mowa w lit. c) i d), oraz 

N    
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określenia warunków wykorzystywanych do 
stwierdzenia istnienia grupy powiązanych klientów, 
o której mowa w ust. 3. Europejski Urząd Nadzoru 
(Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) przedstawi 
Komisji te projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie drugim, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.”; 

Art. 9 
pkt 27 

27)  art. 110 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Państwa członkowskie zapewniają sporządzanie 
sprawozdań przynajmniej dwa razy w roku. Od dnia 31 
grudnia 2012 r. właściwe organy stosują jednolite 
formaty, częstotliwości i terminy przedkładania 
sprawozdań. W celu zapewnienia jednolitych warunków 
stosowania niniejszej dyrektywy EUNB opracowuje 
projekty wykonawczych standardów technicznych, by 
wprowadzić w Unii jednolite formaty (wraz ze 
stosownymi specyfikacjami), częstotliwości i terminy 
przedkładania sprawozdań przed dniem 1 stycznia 2012 
r. Format sprawozdań jest proporcjonalny do charakteru, 
zakresu i stopnia złożoności działalności instytucji 
kredytowych. 

W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania 
niniejszej dyrektywy EUNB opracowuje również 
projekty standardów wykonawczych w zakresie 
rozwiązań opartych na technologiach informacyjnych, 
które będą mieć zastosowanie do tych sprawozdań. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym i drugim, zgodnie 
z procedurą określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 
1093/2010.”; 

T  Obowiązujące przepisy prawa polskiego zapewniają 
wdrożenie przepisu dyrektywy (uchwała KNF wydana 
na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Prawo bankowe). 

 

Art. 9 
pkt 28 

28) w art. 111 ust. 1 akapit czwarty otrzymuje 
brzmienie: 

„Państwa członkowskie mogą ustalić niższy limit niż 
150 mln EUR i informują o tym EUNB i Komisję.”; 

N    

Art. 9 
pkt 29 

29)  art. 122a ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. EUNB przedstawia Komisji coroczne sprawozdanie 

N    
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dotyczące przestrzegania przez właściwe organy 
przepisów niniejszego artykułu. 

W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego 
artykułu EUNB opracowuje projekty regulacyjnych 
standardów technicznych dotyczących konwergencji 
praktyk nadzorczych w odniesieniu do niniejszego 
artykułu, w tym środki podejmowane w przypadku 
naruszenia zasad należytej staranności i obowiązków 
związanych z zarządzaniem ryzykiem. EUNB 
przedstawi Komisji te projekty regulacyjnych 
standardów technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie drugim, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.”; 

Art. 9 
pkt 30 

30)  w art. 124 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„6. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji 
niniejszego artykułu, EUNB może opracowywać 
projekty regulacyjnych standardów technicznych w celu 
określenia warunków stosowania niniejszego artykułu 
oraz wspólnej procedury i metodologii oceny ryzyka. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 
1093/2010.”; 

N    

Art. 9 
pkt 31 

31)  art. 126 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  Właściwe organy powiadamiają Komisję i EUNB, 
jeżeli zawarto porozumienie, o którym mowa w ust. 3.”; 

T Art. 1 
pkt 7 lit. 
a 

 

 

 

 

Art. 3 
pkt 10 
lit. c) 

7) w art. 98a: 
 
a) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 
 
„11. Komisja informuje Komisję Europejską oraz 
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych o sprawowaniu przez siebie nadzoru w 
ujęciu skonsolidowanym w wyniku ustaleń, o których 
mowa w ust. 9.”; 
 
c)  ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Komisja Nadzoru Finansowego informuje Komisję 
Europejską oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 
o sprawowaniu przez siebie nadzoru skonsolidowanego 
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w wyniku ustaleń, o których mowa w ust. 8.”, 

Art. 9 
pkt 32 
lit. a) 

32)  w art. 129 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w ust. 1 po akapicie pierwszym dodaje się akapit 
w brzmieniu: 

„Jeżeli organ odpowiedzialny za nadzór konsolidujący 
nie wypełni zadań, o których mowa w akapicie 
pierwszym, lub jeżeli organy krajowe nie współpracują 
z Urzędem odpowiedzialnym za nadzór konsolidujący 
w stopniu wymaganym do realizacji zadań 
wyszczególnionych w akapicie pierwszym, każdy 
zainteresowany właściwy organ może powiadomić o tej 
sprawie EUNB, który może podjąć działanie zgodnie 
z art. 19 rozporządzenia 1093/2010.”; 

T Art. 3 
pkt 10 
lit. d) 

d)  po ust. 16 dodaje się ust. 16a w brzmieniu: 

„16a. Jeżeli przed upływem terminu dwóch miesięcy od 
dnia otrzymania przez właściwe władze nadzorcze 
informacji, o której mowa w ust. 12, właściwa władza 
nadzorcza skieruje sprawę do Europejskiego Urzędu 
Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 19 rozporządzenia 
nr 1093/2010, Komisja Nadzoru Finansowego zawiesza 
postępowanie do czasu wydania przez Europejski Urząd 
Nadzoru Bankowego decyzji zgodnie z art. 19 ust. 3 
tego rozporządzenia.”; 

 

Art. 9 
pkt 32 
lit. b) 

b)  w ust. 2 akapit piąty dodaje się tekst w brzmieniu: 

„Jeśli pod koniec terminu sześciu miesięcy dowolny 
zainteresowany właściwy organ skierował sprawę do 
EUNB zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 
1093/2010, organ odpowiedzialny za nadzór 
skonsolidowany odracza swoją decyzję i czeka na 
decyzję, którą EUNB może podjąć w sprawie jego 
decyzji zgodnie z art. 19 ust. 3 tego rozporządzenia, oraz 
podejmuje swoją decyzję zgodnie z decyzją EUNB. 
Termin sześciu miesięcy uznaje się za termin 
zakończenia postępowania pojednawczego 
w rozumieniu tego rozporządzenia. EUNB podejmuje 
decyzję w ciągu jednego miesiąca. Sprawy nie kieruje 
się do EUNB, jeśli termin sześciu miesięcy upłynął lub 
jeśli podjęto wspólną decyzję.”; 

T Art. 3 
pkt 3 

3)  w art. 128d po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w 
ust. 2, właściwa władza nadzorcza skieruje sprawę do 
Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego zgodnie z 
art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w 
sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru 
(Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany 
decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 
2009/78/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 12), 
zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1093/2010”, 
Komisja Nadzoru Finansowego zawiesza postępowanie 
do czasu wydania przez Europejski Urząd Nadzoru 
Bankowego decyzji zgodnie z art. 19 ust. 3 tego 
rozporządzenia.”; 

 

Art. 9 
pkt 32 
lit. c) 

c)  w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„EUNB może opracowywać projekty wykonawczych 
standardów technicznych w celu zapewnienia 
jednolitych warunków stosowania systemu wspólnych 
decyzji, o którym mowa w niniejszym ustępie, 
w odniesieniu do wniosków o zezwolenie, o których 
mowa w art. 84 ust. 1, art. 87 ust. 9, art. 105 i w części 6 
załącznika III, w celu ułatwienia podejmowania 
wspólnych decyzji. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie szóstym i siódmym, zgodnie 

N    



 74 

z procedurą określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 
1093/2010.”; 

Art. 9 
pkt 32 
lit. d) 
ppkt (i) 

d)  w ust. 3 wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  w akapicie trzecim wyrażenie „Komitet Europejskich 
Organów Nadzoru Bankowego” zastępuje się 
wyrażeniem „EUNB”; 

N    

Art. 9 
pkt 32 
lit. d) 
ppkt (ii) 

(ii)  akapit czwarty otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku gdy właściwe organy nie podejmą takiej 
wspólnej decyzji w terminie czterech miesięcy, decyzję 
o zastosowaniu art. 123, 124 i art. 136 ust. 2 podejmuje 
w ujęciu skonsolidowanym organ odpowiedzialny za 
nadzór skonsolidowany po należytym uwzględnieniu 
oceny ryzyka przedsiębiorstw zależnych 
przeprowadzonej przez właściwe organy. Jeżeli pod 
koniec okresu czterech miesięcy dowolny 
z zainteresowanych właściwych organów skieruje 
sprawę do EUNB zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) 
nr 1093/2010, organ odpowiedzialny za nadzór 
skonsolidowany odracza podjęcie decyzji i czeka na 
decyzję, którą EUNB może podjąć zgodnie z art. 19 ust. 
3 tego rozporządzenia, oraz podejmuje decyzję zgodnie 
z decyzją EUNB. Termin czterech miesięcy uznaje się za 
termin zakończenia postępowania pojednawczego 
w rozumieniu tego rozporządzenia. EUNB podejmuje 
decyzję w ciągu jednego miesiąca. Sprawy nie kieruje 
się do EUNB, jeśli termin czterech miesięcy upłynął lub 
jeśli wspólna decyzja została podjęta.”; 

T Art. 3 
pkt 10 
lit. d) 

d)  po ust. 16 dodaje się ust. 16a w brzmieniu: 

„16a. Jeżeli przed upływem terminu dwóch miesięcy od 
dnia otrzymania przez właściwe władze nadzorcze 
informacji, o której mowa w ust. 12, właściwa władza 
nadzorcza skieruje sprawę do Europejskiego Urzędu 
Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 19 rozporządzenia 
nr 1093/2010, Komisja Nadzoru Finansowego zawiesza 
postępowanie do czasu wydania przez Europejski Urząd 
Nadzoru Bankowego decyzji zgodnie z art. 19 ust. 3 
tego rozporządzenia.”; 

 

Art. 9 
pkt 32 
lit. d) 
ppkt 
(iii) 

(iii)  akapit piąty otrzymuje brzmienie: 

„Decyzję o zastosowaniu art. 123, 124 i art. 136 ust. 2 
podejmują odpowiednie właściwe organy 
odpowiedzialne za nadzorowanie przedsiębiorstw 
zależnych dominującej instytucji kredytowej w Unii lub 
dominującej finansowej spółki holdingowej w Unii 
w ujęciu indywidualnym lub subskonsolidowanym, po 
należytym rozpatrzeniu opinii i zastrzeżeń wyrażonych 
przez organ odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany. 
Jeżeli pod koniec okresu czterech miesięcy dowolny 
z zainteresowanych właściwych organów skieruje 
sprawę do EUNB zgodnie z art. 19 rozporządzenia 
(UE)nr 1093/2010, właściwe organy odraczają podjęcie 
decyzji i czekają na decyzję, którą EUNB podejmuje 

T Art. 3 
pkt 6 

6)  w art. 138b : 

a)  po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w 
ust. 2, właściwa władza nadzorcza skieruje sprawę do 
Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego zgodnie z 
art. 19 rozporządzenia nr 1093/2010, Komisja Nadzoru 
Finansowego zawiesza postępowanie do czasu wydania 
przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego decyzji 
zgodnie z art. 19 ust. 3 tego rozporządzenia.”;, 

b)  ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. W przypadku gdy właściwa władza nadzorcza 
sprawująca nadzór skonsolidowany nad bankiem 
krajowym działającym w jednym z holdingów, o 
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zgodnie z art. 19 ust. 4 tego rozporządzenia, oraz 
podejmują swoją decyzję zgodnie z decyzją EUNB. 
Termin czterech miesięcy uznaje się za termin 
zakończenia postępowania pojednawczego 
w rozumieniu tego rozporządzenia. EUNB podejmuje 
decyzję w ciągu jednego miesiąca. Sprawy nie kieruje 
się do EUNB, jeśli termin czterech miesięcy upłynął lub 
jeśli wspólna decyzja została podjęta.”; 

których mowa w art. 141f ust. 1 pkt 2-5, zwraca się do 
Komisji Nadzoru Finansowego o opinię w sprawie 
zastosowania środka określonego w art. 138a ust. 2, 
przepisy ust. 1-4 i 5a stosuje się odpowiednio.”; 

Art. 9 
pkt 32 
lit. d) 
ppkt 
(iv) 

(iv)  akapit siódmy otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku gdy przeprowadzano konsultacje 
z EUNB, wszystkie właściwe organy biorą pod uwagę 
jego zalecenia i wyjaśniają wszelkie istotne odstępstwa 
od nich.”; 

T Art. 3 
pkt. 6 

Jw.  

Art. 9 
pkt 32 
lit. d) 
ppkt (v) 

(v)  akapit dziesiąty otrzymuje brzmienie: 

„EUNB może opracowywać projekty wykonawczych 
standardów technicznych w celu zapewnienia 
jednolitych warunków stosowania procesu 
podejmowania wspólnej decyzji, o którym mowa 
w niniejszym ustępie, w odniesieniu do zastosowania art. 
123 i 124 oraz art. 136 ust. 2 oraz w celu ułatwienia 
podejmowania wspólnych decyzji. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie dziesiątym, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.”;

N    

Art. 9 
pkt 33 

33) w art. 130 ust. 1 akapit pierwszy i drugi otrzymują 
brzmienie: 

„1. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, 
w tym w sytuacji określonej w art. 18 rozporządzenia 
(UE) nr 1093/2010, lub w sytuacji niekorzystnych zmian 
na rynkach, która to sytuacja potencjalnie zagraża 
płynności na rynku i stabilności systemu finansowego 
w którymkolwiek z państw członkowskich, w którym 
grupa otrzymała zezwolenie na działalność lub w którym 
umiejscowione są ważne oddziały, o których mowa 
w art. 42a, organ odpowiedzialny za nadzór 
skonsolidowany, zgodnie z rozdziałem 1 sekcją 2, 
zawiadamia tak szybko, jak to możliwe, EUNB, ERRS 
oraz organy, o których mowa w akapicie czwartym art. 
49 i 50, oraz przekazuje im wszystkie informacje 
kluczowe dla realizacji ich zadań. Obowiązki te mają 

T Art. 10 
pkt 1  

Art. 10. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze 
nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, 
z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  po art. 17c dodaje się art. 17d w brzmieniu: 

„Art. 17d. Komisja współpracuje z Komisją Europejską, 
Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego, 
Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych, Europejskim 
Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, 
Europejską Radą do sprawds. Ryzyka Systemowego 
oraz Europejskim Systemem Banków Centralnych i 
udziela tym organom wszelkich informacji niezbędnych 
do wypełniania ich obowiązków.”; 
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zastosowanie w stosunku do wszystkich właściwych 
organów, o których mowa w art. 125 i 126 oraz do 
właściwego organu określonego w art. 129 ust. 1. 

Jeżeli organ, o którym mowa w art. 49 akapit czwarty, 
poweźmie wiadomość o sytuacji opisanej w akapicie 
pierwszym, zawiadamia o tym w najkrótszym możliwym 
terminie właściwe organy określone w art. 125 i 126 
oraz EUNB.”; 

Art. 9 
pkt 34 

34)  w art. 131 akapit trzeci otrzymuje brzmienie: 

„Właściwe organy odpowiedzialne za udzielenie 
zezwolenia przedsiębiorstwu zależnemu 
przedsiębiorstwa dominującego będącego instytucją 
kredytową mogą, na mocy dwustronnego porozumienia 
i zgodnie z art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, 
przekazać swoje kompetencje w zakresie nadzoru 
właściwym organom, które udzieliły zezwolenia 
przedsiębiorstwu dominującemu i sprawują nad nim 
nadzór, tak aby organy te mogły przejąć 
odpowiedzialność za nadzór nad tym przedsiębiorstwem 
zależnym zgodnie z niniejszą dyrektywą. EUNB jest 
powiadamiany o istnieniu i treści takich porozumień. 
Przesyła on te informacje właściwym organom 
pozostałych państw członkowskich oraz Europejskiemu 
Komitetowi Bankowemu.”; 

T Art. 3 
pkt 10 
lit. a i b 

10)  w art. 141f: 

a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Komisja Nadzoru Finansowego może zawierać z 
właściwymi władzami nadzorczymi innych państw 
porozumienia określające zakres i tryb współpracy przy 
wykonywaniu nadzoru skonsolidowanego nad bankami 
działającymi w holdingach, o których mowa w ust. 1, 
nadzoru nad istotnymi oddziałami banków krajowych i 
istotnymi oddziałami instytucji kredytowych oraz 
określające zakres i tryb działania kolegiów, o których 
mowa w ust. 18. Komisja Nadzoru Finansowego 
informuje Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o 
zawarciu oraz o treści takich porozumień. Przepisy art. 
131 ust. 3 pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio.”, 

b)  po ust. 3 dodaje się ustępy 3a – 3h w brzmieniu: 

„3a. W celu zapewnienia skuteczności nadzoru 
skonsolidowanego, Komisja Nadzoru Finansowego 
może na mocy porozumień, o których mowa w ust. 3, 
oraz z uwzględnieniem art. 28 rozporządzenia nr 
1093/2010,  delegować swoje zadania właściwej władzy 
nadzorczej innego państwa, albo przyjmować zadania 
właściwej władzy nadzorczej innego państwa, tak aby 
władza nadzorcza sprawująca nadzór nad podmiotem 
dominującym mogła skutecznie wykonywać zadania z 
zakresu nadzoru skonsolidowanego nad podmiotem 
zależnym. Porozumienia takie powinny określać w 
szczególności: 

1)  zakres delegowanych zadań; 

2)  zakres stosowania do delegowanych zadań 
przepisów prawa polskiego oraz prawa państwa 
członkowskiego; 

3)  obowiązek właściwej władzy nadzorczej innego 
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państwa do informowania Komisji Nadzoru 
Finansowego o podejmowanych działaniach 
nadzorczych oraz o ich skutkach; 

4)  warunki i tryb zmiany zakresu oraz odwołania 
delegowania zadań. 

3b. Odwołanie delegowania zadań następuje w 
szczególności w przypadku  zmiany stanu faktycznego, 
wskutek której podmiot wskazany w porozumieniu, o 
którym mowa w ust. 3a, przestaje być podmiotem 
zależnym podmiotu dominującego, nad którym nadzór  
sprawuje  właściwa władza nadzorcza. 

3c. Porozumienia, o których mowa w ust. 3a, mogą 
także określać zasady wspólnego wykonywania zadań 
przez Komisję Nadzoru Finansowego i właściwą 
władzę nadzorczą. 

3d. Na podstawie porozumień, o których mowa w ust. 
3a, Komisja Nadzoru Finansowego może przyjmować 
jedynie takie zadania właściwej władzy nadzorczej jakie 
odpowiadają celom i zadaniom nadzoru określonym w 
ustawie. 

3e. Przed zawarciem porozumienia, o którym mowa w 
ust. 3a, Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje 
podmiotowi zależnemu, o którym mowa w tym 
porozumieniu, informacje o:  

1)  zamiarze zawarcia porozumienia, 

2)  projektowanej treści porozumienia,  

3)  kompetencjach właściwej władzy nadzorczej w 
zakresie zadań, które zostaną tej władzy delegowane, 

4)  procedurach odwoławczych od rozstrzygnięć 
właściwej władzy nadzorczej 

- umożliwiając temu podmiotowi zależnemu wyrażenie 
stanowiska.  

3f. Komisja Nadzoru Finansowego zamieszcza 
porozumienie, o którym mowa w ust. 3a, na swojej 
stronie internetowej niezwłocznie po jego zawarciu, ze 
wskazaniem podmiotu, o którym mowa w tym 
porozumieniu. 

3g. Jeżeli właściwa władza nadzorcza odmawia 
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zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 3, albo 
pomimo jego zawarcia nie stosuje się do jego 
postanowień, w tym nie udziela w wyznaczonym 
terminie informacji, o których udzielenie wnioskowała 
Komisja Nadzoru Finansowego, lub odmawia 
udzielenia takich informacji, Komisja Nadzoru 
Finansowego może powiadomić o tym Europejski 
Urząd Nadzoru Bankowego. Komisja Nadzoru 
Finansowego może także powiadomić Europejski Urząd 
Nadzoru Bankowego o nieudzieleniu przez właściwą 
władzę nadzorczą informacji o procedurach 
odwoławczych, o których mowa w ust. 3e pkt 4. 

3h. Jeżeli wykonanie decyzji lub innego rozstrzygnięcia 
właściwej władzy nadzorczej mogłoby zagrażać 
ostrożnemu i stabilnemu zarządzaniu bankiem, Komisja 
Nadzoru Finansowego może wypowiedzieć 
porozumienie, o którym mowa w ust. 3a, i zawiesza 
wykonanie decyzji lub innego rozstrzygnięcia. 

Art. 9 
pkt 35 
lit. a) 

35)  w art. 131a wprowadza się następujące zmiany: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Organ odpowiedzialny za nadzór konsolidujący 
ustanawia kolegia organów nadzoru w celu ułatwienia 
realizacji zadań, o których mowa w art. 129 i art. 130 
ust. 1, oraz, w oparciu o wymogi poufności, o których 
mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, oraz zgodnie 
z prawem Unii, gwarantuje, w odpowiednich 
przypadkach, odpowiednią koordynację i współpracę 
z właściwymi organami państw trzecich. 

EUNB przyczynia się do wspierania wydajnego, 
skutecznego i konsekwentnego funkcjonowania 
kolegiów organów nadzoru, o których mowa 
w niniejszym artykule, oraz monitoruje takie ich 
funkcjonowanie, zgodnie z art. 21 rozporządzenia (UE) 
nr 1093/2010. EUNB, jeżeli uzna to za stosowne, 
uczestniczy w tym procesie i jest uznawana za właściwy 
organ dla tego celu. 

Kolegia organów nadzoru zapewniają ramy 
umożliwiające organowi odpowiedzialnemu za nadzór 
konsolidujący, EUNB i pozostałym zainteresowanym 
właściwym organom realizację następujących zadań: 

a) wymiany informacji między nimi 

T  Obowiązujące przepisy prawa polskiego zapewniają 
wdrożenie przepisu dyrektywy (art. 141f ust. 18 ustawy 
– Prawo bankowe). 
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i z Europejskim Urzędem Nadzoru (Europejski 
Urząd Nadzoru Bankowego) zgodnie z art. 21 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010; 

b)  akceptacji, w odpowiednich przypadkach, 
powierzania zadań na zasadzie dobrowolności 
i delegowania obowiązków na zasadzie 
dobrowolności; 

c) określania programów nadzoru na podstawie 
oceny ryzyka grupy zgodnie z art. 124; 

d)  zwiększenia efektywności nadzoru poprzez 
wyeliminowanie powielających się wymogów 
nadzorczych, włącznie z tymi, które dotyczą 
wniosków o dostarczenie informacji, o których 
mowa w art. 130 ust. 2 i art. 132 ust.2; 

e)  konsekwentnego stosowania wymogów 
ostrożnościowych na mocy niniejszej 
dyrektywy w stosunku do wszystkich 
podmiotów w ramach grupy bankowej, bez 
uszczerbku dla opcji i swobody działania 
przewidzianych w przepisach unijnych; 

f) stosowania art. 129 ust. 1 lit. c) 
z uwzględnieniem pracy wykonywanej przez 
inne fora utworzone w tym obszarze. 

Właściwe organy i wchodzące w skład kolegiów 
organów nadzoru oraz EUNB ściśle ze sobą 
współpracują. Wymogi poufności wynikające 
z rozdziału 1 sekcja 2nie zakazują właściwym organom 
wymiany informacji poufnych w ramach kolegiów 
organów nadzoru. Ustanawianie i funkcjonowanie 
kolegiów organów nadzoru nie wpływa na prawa 
i obowiązki właściwych organów na mocy niniejszej 
dyrektywy.”; 

Art. 9 
pkt 35 
lit. b) 
ppkt (i) 

b)  w ust. 2: 

(i)  akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego 
artykułu EUNB może opracowywać projekty 
regulacyjnych standardów technicznych pod kątem 
określenia ogólnych warunków funkcjonowania 
kolegiów organów nadzoru. 

N    
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Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie drugim, zgodnie z procedurą określoną 
w z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010. 

W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania 
niniejszego artykułu, EUNB może opracowywać 
projekty wykonawczych standardów technicznych pod 
kątem ustalenia zasad operacyjnego funkcjonowania 
kolegiów organów nadzoru. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie czwartym, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.”;

Art. 9 
pkt 35 
lit. b) 
ppkt (ii) 

(ii)  akapit szósty otrzymuje brzmienie: 

„Z zastrzeżeniem wymogów poufności wynikających 
z rozdziału 1 sekcja 2 organ odpowiedzialny za nadzór 
skonsolidowany informuje EUNB o działaniach 
kolegium organów nadzoru, w tym o sytuacjach 
kryzysowych, oraz przekazuje EUNB wszystkie 
informacje, które są szczególnie istotne w kontekście 
konwergencji w zakresie nadzoru.”; 

N  Obowiązujące przepisy zapewniają wdrożenie przepisu 
dyrektywy (art. 141f ust. 21 ustawy – Prawo bankowe). 

 

Art. 9 
pkt 36 
lit. a) 

36) w art. 132 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 

a) po akapicie pierwszym dodaje się akapity 
w brzmieniu: 

„Właściwe organy współpracują z EUNB na potrzeby 
niniejszej dyrektywy, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 1093/2010. 

Właściwe organy udzielają EUNB niezwłocznie 
wszelkich informacji niezbędnych mu do wypełniania 
jego obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy 
i rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, zgodnie z art. 35 
tego rozporządzenia.”; 

T Art. 10 
pkt 1 

Art. 10. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze 
nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, 
z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  po art. 17c dodaje się art. 17d w brzmieniu: 

„Art. 17d. Komisja współpracuje z Europejskim 
Urzędem Nadzoru Bankowego, Europejskim Urzędem 
Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych, Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych, Europejską Radą do 
sprawds. Ryzyka Systemowego oraz Europejskim 
Systemem Banków Centralnych i udziela tym organom 
wszelkich informacji, w tym informacji chronionych na 
podstawie odrębnych ustaw, niezbędnych do 
wypełniania ich obowiązków.”; 

 

Art. 9 
pkt 36 
lit. b) 

b)  dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Właściwe organy mogą powiadamiać EUNB 
o sytuacjach, w których: 

a) właściwy organ nie przekazał istotnych informacji; 

T Art. 3 
pkt 10 
lit. b 
(dodawa
ny ust. 

3g. Jeżeli właściwa władza nadzorcza odmawia 
zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 3, albo 
pomimo jego zawarcia nie stosuje się do jego 
postanowień, w tym nie udziela w wyznaczonym 
terminie informacji, o których udzielenie wnioskowała 
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lub 

b) wniosek o współpracę, w szczególności dotyczący 
wymiany stosownych informacji, został rozpatrzony 
odmownie, lub w których nie podjęto w sprawie tego 
wniosku żadnych działań w odpowiednim terminie. 

Bez uszczerbku dla art. 258 TFUE w takich przypadkach 
EUNB może, w sytuacjach, o których mowa w akapicie 
siódmym, skorzystać z uprawnień przysługujących mu 
na mocy art. 19 rozporządzenia UE nr 1093/2010.”; 

3g) Komisja Nadzoru Finansowego, lub odmawia 
udzielenia takich informacji, Komisja Nadzoru 
Finansowego może powiadomić o tym Europejski 
Urząd Nadzoru Bankowego. Komisja Nadzoru 
Finansowego może także powiadomić Europejski Urząd 
Nadzoru Bankowego o nieudzieleniu informacji, o 
których mowa w ust. 3e pkt 4.”; 

 

 

 

 

 

 

Art. 9 
pkt 37 

37)  w art. 140 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Właściwe organy odpowiedzialne za nadzór 
skonsolidowany sporządzają wykazy finansowych 
spółek holdingowych określonych w art. 71 ust. 2. 
Wykazy te są przekazywane właściwym organom 
pozostałych państw członkowskich, EUNB i Komisji.”; 

T Art. 1 
pkt 8 

 

 

 

 

 

Art. 3 
pkt 11 

8)  w art. 98d ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, Komisja 
udostępnia Komisji Europejskiej, Europejskiemu 
Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i 
właściwym organom nadzoru innych państw 
członkowskich oraz zamieszcza go na swojej stronie 
internetowej.”; 

 

11)  w art. 141l dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. O zmianach w wykazach, o których mowa w ust. 1, 
Komisja Nadzoru Finansowego informuje właściwe 
władze nadzorcze państw członkowskich.”. 

 

Art. 9 
pkt 38 
lit. a) 
ppkt (i) 

38)  w art. 143 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany: 

(i) na końcu akapitu pierwszego dodaje się zdanie 
w brzmieniu: 

„EUNB pomaga Komisji i Europejskiemu Komitetowi 
Bankowemu w wypełnianiu tych zadań, w tym 
określając, czy tego rodzaju wytyczne powinny podlegać 
aktualizacji.”; 

N    

Art. 9 
pkt 38 
lit. a) 

(ii)  akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Właściwy organ przeprowadzający weryfikację, 
o której mowa w ust. 1 akapit pierwszy, uwzględnia 

N    
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ppkt (ii) takie wytyczne. Do tego celu przed podjęciem decyzji 
właściwy organ zasięga opinii EUNB.”; 

Art. 9 
pkt 38 
lit. b) 

b)  w ust. 3 akapit czwarty otrzymuje brzmienie: 

„Opracowywane są techniki nadzoru umożliwiające 
osiągnięcie celów skonsolidowanego nadzoru 
określonych w niniejszym rozdziale, o czym 
informowane są pozostałe zaangażowane właściwe 
organy, EUNB i Komisja.”; 

N    

Art. 9 
pkt 39 

39)  w art. 144 dodaje się akapity w brzmieniu: 

„W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania 
niniejszego artykułu, EUNB opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych w celu 
określenia formatu, struktury, spisu treści i daty 
corocznej publikacji ujawnień, o których mowa 
w niniejszym artykule. EUNB przedstawi Komisji te 
projekty wykonawczych standardów technicznych do 
dnia 1 stycznia 2014 r. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie trzecim, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.”; 

N    

Art. 9 
pkt 40 

40)  w art. 150 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„3. EUNB opracowuje projekty wykonawczych 
standardów technicznych w celu zapewnienia 
jednolitych warunków stosowania niniejszej dyrektywy 
w odniesieniu do warunków stosowania: 

a)  pkt 15–17 załącznika V; 

b)  pkt 23 lit. l załącznika V w odniesieniu do 
ustanawiania kryteriów ustalania właściwego 
stosunku między stałym a zmiennym 
składnikiem całkowitego wynagrodzenia oraz 
pkt 23 lit. o) ppkt (ii) załącznika V 
w odniesieniu do określania klas instrumentów 
spełniających warunki określone w tym 
punkcie; 

c)  części 2 załącznika VI w odniesieniu do 
ustanawiania czynników ilościowych, o których 
mowa w pkt 12, czynników jakościowych, 
o których mowa w pkt 13, i wzorca, o którym 

N    
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mowa w pkt 14; 

EUNB przedstawi Komisji te projekty wykonawczych 
standardów technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.”;

Art. 9 
pkt 41 
lit. a) 

41)  w art. 156 wprowadza się następujące zmiany: 

a) wyrażenie „Komitet Europejskich Organów Nadzoru 
Bankowego” we wszelkich formach gramatycznych 
zastępuje się wyrażeniem „EUNB”; 

N    

Art. 9 
pkt 41 
lit. b) 

b)  akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„Komisja, we współpracy z EUNB i państwami 
członkowskimi, oraz uwzględniając wkład 
Europejskiego Banku Centralnego, monitoruje 
okresowo, czy niniejsza dyrektywa, wraz z dyrektywą 
2006/49/WE, ma znaczący wpływ na cykl gospodarczy 
i w świetle tej analizy rozważa, czy uzasadnione byłoby 
podjęcie środków naprawczych.”. 

N    

Art. 10 
pkt 1 

Zmiany w dyrektywie 2006/49/WE 

W dyrektywie 2006/49/WE wprowadza się następujące 
zmiany: 

1)  w art. 18 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„5. Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd 
Nadzoru Bankowego) (zwany dalej »EUNB«) 
ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 (*) może 
opracowywać projekty regulacyjnych standardów 
technicznych w celu określenia metod oceny, zgodnie 
z którymi właściwe organy wykorzystują do wyliczania 
wymogów kapitałowych zgodnie z niniejszą dyrektywą. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 
1093/2010. 

(*) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12.”; 

N    
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Art. 10 
pkt 2 

2)  w art. 22 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„W przypadku gdy właściwe organy odstępują od 
obowiązku stosowania wymogów kapitałowych w ujęciu 
skonsolidowanym, o których mowa w niniejszym 
artykule, powiadamiają o tym Komisję i EUNB.”; 

N  Przepis dyrektywy zmienia art. 22 ust. 1 Dyrektywy 
2006/49/WE. Pierwotny przepis nie był transponowany, 
ponieważ w Polsce nie skorzystano z przewidzianej 
w nim opcji. W konsekwencji nie ma potrzeby 
uwzględniania zmiany przepisu Dyrektywy 
2006/49/WE. 

 

Art. 10 
pkt 3 
lit. a) 

3)  w art. 32 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Właściwe organy powiadamiają o tych procedurach 
EUNB, Radę i Komisję.”; 

N  W Dyrektywie 2006/49/WE zmieniono przepis, zgodnie 
z którym właściwe organy zawiadamiają o procedurach, 
które ustanowiły, „aby uniemożliwić instytucjom 
celowe unikanie dodatkowych wymogów kapitałowych, 
którym podlegałyby one w innych przypadkach, z tytułu 
ekspozycji przewyższających limit określony w art. 111 
ust. 1 dyrektywy 2006/48/WE, które to ekspozycje 
trwają dłużej niż dziesięć dni, przez czasowe 
przeniesienie danych ekspozycji do innego 
przedsiębiorstwa, które należy bądź nie należy do tej 
samej grupy kapitałowej, lub poprzez przeprowadzanie 
sztucznych transakcji celem ukończenia jednej 
ekspozycji przed upływem dziesięciu dni i utworzenia 
nowej ekspozycji". Pierwotnie właściwe organy musiały 
zawiadamiać Radę i Komisję, a zgodnie ze zmianą będą 
również musiały powiadomić Europejski Urząd 
Nadzoru Bankowego. Ponieważ przy uprzednio 
dokonywanej transpozycji Dyrektywy 2006/49/WE 
przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym zamiast 
określania procedur zawarto stosowne postanowienia 
o nieunikaniu dodatkowych wymogów kapitałowych, 
jako jeden z warunków nie uwzględniania zaangażowań 
w ramach limitu, to w związku z tym nie 
transponowano przepisu Dyrektywy 2006/49/WE 
dotyczącego zawiadamiania instytucji Unii Europejskiej 
przez właściwe organy. W konsekwencji nie ma 
potrzeby transponowania jego zmiany. 

 

Art. 10 
pkt 3 
lit. b) 

b)  dodaje się akapit w brzmieniu: 

„EUNB wydaje wytyczne związane z procedurami, 
o których mowa w niniejszym ustępie.”; 

N    

Art. 10 
pkt 4 

4)  art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy 
mające zadanie wykonywania obowiązków 
przewidzianych niniejszą dyrektywą. Powiadamiają one 
o tym EUNB i Komisję, zaznaczając podział 
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obowiązków.”; 

Art. 10 
pkt 5 

5)  w art. 38 ust. 1 dodaje się akapity w brzmieniu: 

„Właściwe organy współpracują z EUNB na potrzeby 
niniejszej dyrektywy zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 1093/2010. 

Właściwe organy udzielają EUNB niezwłocznie 
wszelkich informacji niezbędnych mu do wypełniania 
jego obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy 
i rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 zgodnie z art. 35 
tego rozporządzenia.”. 

T Art. 10 
pkt 1 

Art. 10. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze 
nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, 
z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  po art. 17c dodaje się art. 17d w brzmieniu: 

„Art. 17d. Komisja współpracuje z Komisją Europejską, 
Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego, 
Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń 
i Pracowniczych Programów Emerytalnych, 
Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych, Europejską Radą do sprawds. Ryzyka 
Systemowego oraz Europejskim Systemem Banków 
Centralnych i udziela tym organom wszelkich 
informacji niezbędnych do wypełniania ich 
obowiązków.”; 

 

Art. 11 
pkt 1 

Zmiany w dyrektywie 2009/65/WE 

W dyrektywie 2009/65/WE wprowadza się następujące 
zmiany: 

1)  w art. 5 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„8. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji 
niniejszego artykułu, Europejski Urząd Nadzoru 
(Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych) (zwany dalej »EUNGiPW«) 
ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (*) może 
opracowywać projekty regulacyjnych standardów 
technicznych w celu określenia informacji, które należy 
udostępnić właściwym organom we wniosku 
o zezwolenie na prowadzenie działalności przez UCITS. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 
1095/2010. 

(*) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.”; 

N    

Art. 11 
pkt 2 

2)  w art. 6 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„EUNGiPW powiadamiany jest o każdym udzielonym 
zezwoleniu i zamieszcza na swojej stronie internetowej 
aktualną listę spółek zarządzających, które otrzymały 

T Art. 6 
pkt 7 

7)  po art. 285 dodaje się art. 285a w brzmieniu: 

„Art. 285a. 1. Komisja informuje Europejski Urząd 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o każdym 
zezwoleniu na wykonywanie działalności towarzystwa 
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zezwolenie.”; niezwłocznie po jego wydaniu, przekazując informację 
o jego treści. 

2. Komisja informuje Komisję Europejską oraz 
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych o wszelkich trudnościach, jakie 
fundusze inwestycyjne otwarte napotkały przy 
zbywaniu przez nie jednostek uczestnictwa na 
terytorium państw trzecich.”. 

Art. 11 
pkt 3 

3)  w art. 7 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„6. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji 
niniejszego artykułu EUNGiPW może opracowywać 
projekty regulacyjnych standardów technicznych w celu 
określenia: 

a) informacji, jakich należy udzielić właściwym 
organom we wniosku spółki zarządzającej 
o wydanie zezwolenia, w tym programu 
działalności; 

b) wymogów, jakie mają zastosowanie do 
spółki zarządzającej zgodnie z ust. 2, oraz 
informacji dotyczących powiadomienia 
przewidzianych w ust. 3; 

c) wymogów mających zastosowanie do 
akcjonariuszy i uczestników posiadających 
znaczne pakiety akcji, jak również przeszkód, 
które mogą uniemożliwiać właściwym organom 
skuteczne wykonywanie funkcji nadzorczych 
przewidzianych w art. 8 ust. 1 niniejszej 
dyrektywy i art. 10 ust. 1–2 dyrektywy 
2004/39/WE, zgodnie z art. 11 niniejszej 
dyrektywy. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 

W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania 
niniejszego artykułu EUNGiPW może opracowywać 
projekty wykonawczych standardów technicznych 
w celu określenia warunków stosowania standardowych 
formularzy, wzorów i procedur dotyczących 
powiadomień lub przekazywania informacji 

N    
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przewidzianych w lit. a) i b) akapitu pierwszego. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie trzecim, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”; 

Art. 11 
pkt 4 

4)  art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Państwa członkowskie informują EUNGiPW oraz 
Komisję o wszelkich ogólnych trudnościach, jakie 
UCITS napotykają przy wprowadzaniu do obrotu swoich 
jednostek uczestnictwa w państwach trzecich. 

Komisja analizuje niezwłocznie te trudności w celu 
znalezienia odpowiedniego rozwiązania. EUNGiPW 
wspomaga Komisję w wykonywaniu tego zadania.”; 

T Art. 6 
pkt 7 

7) po art. 285 dodaje się art. 285a w brzmieniu: 

„Art. 285a. 1. Komisja informuje Europejski Urząd 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o każdym 
zezwoleniu na wykonywanie działalności towarzystwa 
niezwłocznie po jego wydaniu, przekazując informację 
o jego treści. 

2. Komisja informuje Komisję Europejską oraz 
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych o wszelkich trudnościach, jakie 
fundusze inwestycyjne otwarte napotkały przy 
zbywaniu przez nie jednostek uczestnictwa na 
terytorium państw trzecich.”. 

 

Art. 11 
pkt 5 

5)  w art. 11 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„3. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszej 
dyrektywy EUNGiPW, w oparciu o niniejszy artykuł, 
może opracowywać projekty regulacyjnych standardów 
technicznych, aby sporządzić wyczerpujący wykaz 
informacji dotyczących art. 10b ust. 4 dyrektywy 
2004/39/WE, które potencjalni nabywcy muszą umieścić 
w swoich powiadomieniach, bez uszczerbku dla art. 10a 
ust. 2 tej dyrektywy. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 

W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania 
niniejszego artykułu EUNGiPW, w oparciu o niniejszy 
artykuł, może opracowywać projekty wykonawczych 
standardów technicznych w celu stworzenia 
standardowych formularzy, wzorów i procedur 
dotyczących warunków procesu konsultacji między 
odpowiednimi właściwymi organami, dotyczących art. 
10 ust. 4 dyrektywy 2004/39/WE. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 

N    
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mowa w akapicie trzecim, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”;

Art. 11 
pkt 6 
lit. a) 
ppkt (i) 

6)  w art. 12 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w ust. 3 wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„3. Bez uszczerbku dla art. 116, Komisja przyjmie, 
w formie aktów delegowanych zgodnie z art. 112 ust. 2, 
3 i 4 i z zastrzeżeniem warunków art. 112a i 112 b, 
środki określające procedury i ustalenia, o których mowa 
w ust. 1 akapit drugi lit. a), oraz struktury i wymogi 
organizacyjne w celu zminimalizowania konfliktów 
interesów, o których mowa w ust. 1 akapit drugi lit. b).”; 

N    

Art. 11 
pkt 6 
lit. a) 
ppkt (ii) 

(ii)  skreśla się akapit drugi; N    

Art. 11 
pkt 6 
lit. b) 

b)  dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„4. W celu zapewnienia jednolitych warunków 
stosowania niniejszego artykułu EUNGiPW może 
opracowywać projekty wykonawczych standardów 
technicznych w celu ustalenia warunków stosowania 
aktów delegowanych przyjmowanych przez Komisję 
w zakresie procedur, ustaleń, struktur i wymogów 
organizacyjnych, o których mowa w ust. 3. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”; 

N    

Art. 11 
pkt 7 
lit. a) 
ppkt (i) 

7)  w art. 14 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  w akapicie pierwszym zdanie wprowadzające 
otrzymuje brzmienie: 

„2. Bez uszczerbku dla art. 116 Komisja przyjmuje, 
w formie aktów delegowanych zgodnie z art. 112 ust. 2, 
3 i 4 i z zastrzeżeniem warunków art. 112a i 112b, środki 
mające na celu zapewnienie, że spółka zarządzająca 
wywiązuje się z obowiązków określonych w ust. 1, 
a zwłaszcza w celu:”; 

N    
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Art. 11 
pkt 7 
lit. a) 
ppkt (ii) 

(ii)  uchyla się akapit drugi; N    

Art. 11 
pkt 7 
lit. b) 

b)  dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„3. W celu zapewnienia jednolitych warunków 
stosowania niniejszego artykułu EUNGiPW może 
opracowywać projekty wykonawczych standardów 
technicznych w celu określenia przyjmowanych przez 
Komisję aktów delegowanych dotyczących kryteriów, 
zasad i kroków, o których mowa w ust. 2. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”;

N    

Art. 11 
pkt 8 

8)  w art. 17 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„10. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji 
niniejszego artykułu EUNGiPW może opracowywać 
projekty regulacyjnych standardów technicznych w celu 
określenia informacji, które należy udostępnić zgodnie 
z ust. 1, 2, 3, 8 i 9. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 

W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania 
niniejszego artykułu EUNGiPW może opracowywać 
projekty wykonawczych standardów technicznych, by 
ustanawiać standardowe formularze, wzory i procedury 
do celów przekazywania informacji zgodnie z ust. 3 i 9. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie trzecim, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”;

N    

Art. 11 
pkt 9 

9) w art. 18 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„4a. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji 
niniejszego artykułu EUNGiPW może opracowywać 
projekty regulacyjnych standardów technicznych w celu 
określenia informacji, które należy udostępnić zgodnie 

N    



 90 

z ust. 1, 2 i 4. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 

W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania 
niniejszego artykułu EUNGiPW może opracowywać 
projekty wykonawczych standardów technicznych, by 
ustanawiać standardowe formularze, wzory i procedury 
do celów przekazywania informacji zgodnie z ust. 2 i 4. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie trzecim, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”;

Art. 11 
pkt 10 

10)  w art. 20 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„5. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji 
niniejszego artykułu EUNGiPW może opracowywać 
projekty regulacyjnych standardów technicznych w celu 
określenia informacji, które należy przekazać 
właściwym organom we wniosku dotyczącym 
zarządzania UCTIS mającego siedzibę w innym 
państwie członkowskim. 

Komisja może przyjmować regulacyjne standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie pierwszym, 
zgodnie z procedurą określoną w art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 

W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania 
niniejszego artykułu EUNGiPW może opracowywać 
projekty wykonawczych standardów technicznych, by 
ustanawiać standardowe formularze, wzory i procedury 
do celów wymiany informacji. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie trzecim, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”;

N    

Art. 11 
pkt 11 
lit. a) 

11) w art. 21 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Jeżeli mimo środków podjętych przez właściwe 
organy macierzystego państwa członkowskiego spółki 

T Art. 6 
pkt 4 

4)  w art. 273: 

a)  w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„O zastosowaniu takich środków Komisja niezwłocznie 
informuje Komisję Europejską, Europejski Urząd 
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zarządzającej – lub jeśli te środki okazały się 
niewystarczające albo są one niedostępne w danym 
państwie członkowskim – spółka zarządzająca nadal 
odmawia przedstawienia informacji, o które wystąpiło 
państwo członkowskie goszczące spółkę zarządzającą 
zgodnie z ust. 2 lub nadal narusza przepisy prawne lub 
wykonawcze, o których mowa w tym samym akapicie, 
obowiązujące w państwie członkowskim goszczącym 
spółkę zarządzającą, właściwe organy państwa 
członkowskiego goszczącego spółkę zarządzającą mogą 
podjąć następujące działania: 

a) po powiadomieniu właściwych organów 
macierzystego państwa członkowskiego spółki 
zarządzającej, przedsięwziąć stosowne środki, 
w tym środki wynikające z art. 98 i 99, w celu 
niedopuszczenia do dalszych naruszeń albo 
zastosowania kary w odpowiedzi na dalsze 
naruszenia, oraz – w razie potrzeby – 
pozbawienia tej spółki zarządzającej 
możliwości wykonywania dalszych transakcji 
na swoim terytorium. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby na ich terytoriach możliwe 
było doręczanie dokumentów prawnych 
niezbędnych do podjęcia tych środków wobec 
spółek zarządzających. Jeżeli usługą 
świadczoną w państwie członkowskim 
goszczącym spółkę zarządzającą jest 
zarządzanie UCITS, państwo członkowskie 
goszczące spółkę zarządzającą może zażądać, 
aby spółka zarządzająca zaprzestała zarządzania 
UCITS; lub 

b) jeżeli uznają, że właściwy organ 
macierzystego państwa członkowskiego spółki 
zarządzającej nie podjął wystarczających 
kroków, mogą powiadomić o tej sprawie 
EUNGiPW, który może skorzystać z uprawnień 
przysługujących mu na mocy art. 19 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”; 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz 
właściwe organy państwa macierzystego.”, 

b)  dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

„5. Jeżeli Komisja uzna, że środki podejmowane przez 
właściwe organy państwa macierzystego spółki 
zarządzającej, o których mowa w ust.  1 i 2, są 
niewystarczające, może powiadomić o tym Europejski 
Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. 

6. O każdym przypadku zastosowania środków, o 
których mowa w ust. 2, Komisja informuje Europejski 
Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.”; 

Art. 11 
pkt 11 
lit. b) 

b) w ust. 7 akapity pierwszy i drugi otrzymują 
brzmienie: 

„7. Przed zastosowaniem procedury ustanowionej w ust. 
3, 4 lub 5 właściwe organy państwa członkowskiego 

T Art. 6 
pkt 4 

Jw.  
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goszczącego spółkę zarządzającą mogą, w nagłych 
przypadkach, zastosować wszelkie środki ostrożności 
niezbędne w celu ochrony interesów inwestorów 
i innych osób, na rzecz których świadczone są usługi. 
Komisja, EUNGiPW i właściwe organy innych 
zainteresowanych państw członkowskich są jak 
najszybciej informowane o takich środkach. 

Po konsultacjach z właściwymi organami 
zainteresowanych państw członkowskich Komisja może 
zdecydować, że dane państwo członkowskie musi 
zmienić lub uchylić te środki, bez uszczerbku dla 
uprawnień EUNGiPW określonych w art. 17 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”; 

Art. 11 
pkt 11 
lit. c) 

c)  w ust. 9 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„9. Państwa członkowskie informują EUNGiPW oraz 
Komisję o liczbie i charakterze przypadków odmowy 
wydania zezwolenia na podstawie art. 17 lub odrzucenia 
wniosku na podstawie art. 20 oraz o zastosowaniu 
wszelkich środków na podstawie ust. 5 niniejszego 
artykułu.”; 

T Art. 6 
pkt 3 

3)  w art. 264 po ust. 10 dodaje się ust. 10a w 
brzmieniu: 

„10a. O każdym przypadku odmowy, o której mowa w 
ust. 6 i ust. 10 pkt 2, Komisja informuje Europejski 
Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.”; 

 

Art. 11 
pkt 12 
lit. a) 

12)  w art. 23 ust. 6 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„6. Komisja może przyjmować, w formie aktów 
delegowanych zgodnie z art. 112 ust. 2, 3 i 4 
i z zastrzeżeniem warunków art. 112a i 112b, środki 
odnośnie do środków, jakie powinien podjąć 
depozytariusz, aby wywiązać się z obowiązków wobec 
UCITS, którym zarządza spółka zarządzająca 
prowadząca przedsiębiorstwo w innym państwie 
członkowskim, łącznie z danymi, które należy włączyć 
do umowy standardowej zawieranej przez 
depozytariusza i spółkę zarządzającą zgodnie z ust. 5.”; 

N    

Art. 11 
pkt 12 
lit. b) 

b) uchyla się akapit drugi; N    

Art. 11 
pkt 13 

13)  w art. 29 dodaje się ustępy w brzmieniu: 

„5. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszej 
dyrektywy EUNGiPW może opracowywać projekty 
regulacyjnych standardów technicznych w celu 
określenia: 

N    
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a) informacji, jakich należy udzielić właściwym 
organom we wniosku spółki inwestycyjnej 
o wydanie zezwolenia, w tym programu 
działań; oraz 

b) przeszkód, które mogą uniemożliwiać 
właściwym organom skuteczne sprawowanie 
funkcji nadzorczych, zgodnie z ust. 1 lit. c). 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie 
z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 

6. W celu zapewnienia jednolitych warunków 
stosowania niniejszego artykułu EUNGiPW może 
opracowywać projekty wykonawczych standardów 
technicznych, by ustanawiać standardowe formularze, 
wzory i procedury do celów przekazywania, o których 
mowa w ust. 5 akapit pierwszy lit. a). 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”;

Art. 11 
pkt 14 

14)  art. 32 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Państwa członkowskie informują EUNGiPW oraz 
Komisję o tym, które spółki inwestycyjne korzystają 
z odstępstw przewidzianych w ust. 4 i 5.”; 

N    

Art. 11 
pkt 15 
lit. a) 

15)  w art. 33 ust. 6 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„6. Komisja może przyjmować, w formie aktów 
delegowanych zgodnie z art. 112 ust. 2, 3 i 4 
i z zastrzeżeniem warunków art. 112a i 112b, środki 
odnośnie do środków, jakie powinien podjąć 
depozytariusz, aby wywiązać się z obowiązków wobec 
UCITS, którym zarządza spółka zarządzająca 
prowadząca przedsiębiorstwo w innym państwie 
członkowskim, łącznie z danymi, które należy włączyć 
do umowy standardowej zawieranej przez 
depozytariusza i spółkę zarządzającą zgodnie z ust. 5.”; 

N    

Art. 11 
pkt 15 

b)  uchyla się akapit drugi; N    
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lit. b) 
Art. 11 
pkt 16 
lit. a) 
(ppkt i) 

16)  w art. 43 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w ust. 5: 

(i)  akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„5. Komisja może przyjmować, w formie aktów 
delegowanych zgodnie z art. 112 ust. 2, 3 i 4 
i z zastrzeżeniem warunków art. 112a i 112b, środki 
określające szczegółową zawartość, format i sposób 
udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 1i 3.”; 

N    

Art. 11 
pkt 16 
lit. a) 
ppkt (ii) 

(ii)  uchyla się akapit drugi; N    

Art. 11 
pkt 16 
lit. b) 

b)  dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„6. W celu zapewnienia jednolitych warunków 
stosowania niniejszego artykułu EUNGiPW może 
opracowywać projekty wykonawczych standardów 
technicznych w celu określenia warunków stosowania 
przyjmowanych przez Komisję aktów delegowanych 
dotyczących zawartości, formatu i sposobu 
udostępniania informacji, o których mowa w ust. 1 i 3 
niniejszego artykułu. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”;

N    

Art. 11 
pkt 17 

17)  w art. 50 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„4. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji 
niniejszego artykułu EUNGiPW może opracowywać 
projekty regulacyjnych standardów technicznych w celu 
określenia warunków stosowania przepisów dotyczących 
kategorii aktywów, w które mogą inwestować UCITS 
zgodnie z niniejszym artykułem i z przyjętymi przez 
Komisję aktami delegowanymi dotyczącymi takich 
przepisów. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”; 

N    
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Art. 11 
pkt 18 
lit. a) 

18)  w art. 51 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Właściwe organy zapewniają udostępnianie 
EUNGiPW, zgodnie z art. 35 rozporządzenia (UE) nr 
1095/2010, oraz Europejskiej Radzie ds. Ryzyka 
Systemowego (»ERRS«), ustanowionej 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 
wspólnotowego nadzoru makroostrożnościowego nad 
systemem finansowymi ustanowienia Europejskiej Rady 
ds. Ryzyka Systemowego (*) zgodnie z art. 15 tego 
rozporządzenia, wszelkich informacji otrzymanych na 
mocy akapitu trzeciego, zagregowanych w odniesieniu 
do wszystkich spółek zarządzających lub 
inwestycyjnych, które podlegają ich nadzorowi, w celu 
monitorowania ryzyka systemowego na szczeblu Unii. 

(*) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 1.”; 

N    

Art. 11 
pkt 18 
lit. b) 

b)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Bez uszczerbku dla art. 116 Komisja przyjmuje, 
w formie aktów delegowanych zgodnie z art. 112 ust. 2, 
3 i 4 i z zastrzeżeniem warunków art. 112a i 112b, środki 
określające: 

a)  kryteria oceny adekwatności procesu 
zarządzania ryzykiem stosowanego przez 
spółkę zarządzającą zgodnie z ust. 1 akapit 
pierwszy; 

b)  szczegółowe przepisy dotyczące 
odpowiedniej i niezależnej wyceny wartości 
instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym; oraz 

c)  szczegółowe przepisy dotyczące treści 
informacji i procedury, jaką należy zastosować 
w celu przekazania informacji, o których mowa 
w ust. 1 akapit trzeci, właściwym organom 
macierzystego państwa członkowskiego spółki 
zarządzającej.”; 

N    

Art. 11 
pkt 18 
lit. c) 

c)  dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„5. W celu zapewnienia jednolitych warunków 

N    
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stosowania niniejszego artykułu EUNGiPW może 
opracowywać projekty wykonawczych standardów 
technicznych w celu określenia warunków stosowania 
przyjmowanych przez Komisję aktów delegowanych 
dotyczących kryteriów i zasad, o których mowa w ust. 4. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”; 

Art. 11 
pkt 19 

19)  art. 52 ust. 4 akapit trzeci otrzymuje brzmienie: 

„Państwa członkowskie przesyłają EUNGiPW i Komisji 
wykaz kategorii obligacji, o których mowa w akapicie 
pierwszym, wraz z kategoriami upoważnionych do 
emitowania obligacji emitentów, zgodnie z przepisami 
i uzgodnieniami w zakresie nadzoru wymienionymi 
w tym akapicie, odpowiadających kryteriom określonym 
w niniejszym artykule. Zawiadomienie określające status 
oferowanych gwarancji jest załączone do tych wykazów. 
Komisja i EUNGiPW niezwłocznie przekazują te 
informacje pozostałym państwom członkowskim wraz 
z uwagami, które uznają za stosowne, a także 
udostępniają te informacje opinii publicznej na swojej 
stronie internetowej. Takie informacje mogą być 
przedmiotem wymiany poglądów w ramach 
Europejskiego Komitetu Papierów Wartościowych, 
o którym mowa w art. 112 ust. 1.”; 

T Art. 6 
pkt 1 

Art. 6. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 97 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych oraz Komisję Europejską o 
ustanowionym w ust. 1 limicie, wraz ze 
wskazującaniem papieryów wartościowyche, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1, oraz informacją o podmiotyach 
uprawnioneych do ich emisji oraz, a także wykazem 
zabezpieczeniań mająceych na celu ochronę posiadaczy 
tych papierów wartościowych.”; 

 

Art. 11 
pkt 20 
lit. a) 
ppkt (i) 

20)  w art. 60 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w ust. 6: 

(i) w akapicie pierwszym część wprowadzająca 
otrzymuje brzmienie: 

„6. Komisja może przyjmować, w formie aktów 
delegowanych zgodnie z art. 112 ust. 2, 3 i 4 
i z zastrzeżeniem warunków art. 112a i 112b, środki 
określające:”; 

N    

Art. 11 
pkt 20 
lit. a) 
ppkt (ii) 

(ii)  uchyla się akapit drugi;     

Art. 11 
pkt 20 

b)  dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„7. W celu zapewnienia jednolitych warunków 

N    
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lit. b) stosowania niniejszego artykułu EUNGiPW może 
opracowywać projekty wykonawczych standardów 
technicznych w celu określenia warunków stosowania 
przyjmowanych przez Komisję aktów delegowanych 
dotyczących umowy, środków i procedur, o których 
mowa w ust. 6. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”;

Art. 11 
pkt 21 
lit. a) 

21)  w art. 61 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Komisja może przyjmować, w formie aktów 
delegowanych zgodnie z art. 112 ust. 2, 3 i 4 
i z zastrzeżeniem warunków art. 112a i 112b, środki 
określające dokładniej: 

a)  szczegółowe kwestie, które muszą zostać 
włączone do umowy, o której mowa w ust. 1; 
oraz 

b)  rodzaje nieprawidłowości wspomnianych 
w ust. 2,które uznaje się za mające negatywny 
wpływ na UCITS powiązane.”; 

N    

Art. 11 
pkt 21 
lit. b) 

b)  dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„4. W celu zapewnienia jednolitych warunków 
stosowania niniejszego artykułu EUNGiPW może 
opracowywać projekty wykonawczych standardów 
technicznych w celu określenia warunków stosowania 
przyjmowanych przez Komisję aktów delegowanych 
dotyczących umowy, środków i rodzajów 
nieprawidłowości, o których mowa w ust. 3. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”; 

N    

Art. 11 
pkt 22 

22)  w art. 62 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Komisja może przyjmować, w formie aktów 
delegowanych zgodnie z art. 112 ust. 2, 3 i 4 
i z zastrzeżeniem warunków art. 112a i 112b, środki 
określające treść umowy, o której mowa w ust. 1 akapit 

N    



 98 

pierwszy.”; 

Art. 11 
pkt 23 
lit. a) 

23)  w art. 64 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Komisja może przyjmować, w formie aktów 
delegowanych zgodnie z art. 112 ust. 2, 3 i 4 
i z zastrzeżeniem warunków art. 112a i 112b, środki 
określające: 

a) format i sposób udostępniania informacji, 
o których mowa w ust. 1; lub 

b) jeżeli UCITS powiązane przekazuje całość 
lub część swoich aktywów UCITS 
podstawowemu w zamian za jego jednostki, 
procedurę wyceny i audytu takiego wkładu 
rzeczowego oraz rolę w tym procesie 
depozytariusza UCITS powiązanego.”; 

N    

Art. 11 
pkt 23 
lit. b) 

b)  dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„5. W celu zapewnienia jednolitych warunków 
stosowania dotyczących przekazywania informacji 
EUNGiPW może opracowywać projekty wykonawczych 
standardów technicznych w celu określenia warunków 
stosowania przyjmowanych przez Komisję aktów 
delegowanych dotyczących formatu i sposobu 
udostępniania informacji oraz procedury, o których 
mowa w ust. 4. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”; 

N    

Art. 11 
pkt 24 

24)  w art. 69 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„5. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji 
niniejszego artykułu EUNGiPW może opracowywać 
projekty regulacyjnych standardów technicznych w celu 
określenia przepisów dotyczących zawartości prospektu 
emisyjnego, sprawozdania rocznego oraz sprawozdania 
półrocznego, określonej w załączniku I, jak również 
formatu tych dokumentów. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 

N    
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rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”; 

Art. 11 
pkt 25 

25)  w art. 75 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Komisja może przyjmować, w formie aktów 
delegowanych zgodnie z art. 112 ust. 2, 3 i 4 
i z zastrzeżeniem warunków art. 112a i 112b, środki 
określające konkretne warunki, które muszą zostać 
spełnione w przypadku udostępniania prospektu 
emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier lub za 
pośrednictwem strony internetowej, która nie stanowi 
trwałego nośnika informacji.”; 

N    

Art. 11 
pkt 26 
lit. a) 

26)  w art. 78 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Komisja przyjmuje, w formie aktów delegowanych 
zgodnie z art. 112 ust. 2, 3 i 4 i z zastrzeżeniem 
warunków art. 112a i 112b, środki określające: 

a) szczegółową i wyczerpującą zawartość 
kluczowych informacji dla inwestorów, 
o których mowa w ust. 2, 3 i 4 i które muszą 
być udostępniane inwestorom; 

b) szczegółową i wyczerpującą zawartość 
kluczowych informacji dla inwestorów, które 
muszą być udostępniane inwestorom 
w następujących przypadkach szczególnych: 

(i) w przypadku UCITS posiadających 
różne subfundusze, kluczowe 
informacje dla inwestorów, które 
muszą być udostępniane inwestorom 
nabywającym jednostki 
poszczególnych subfunduszy, w tym 
na temat sposobu zmiany jednego 
subfunduszu na drugi oraz kosztów 
z tym związanych; 

(ii) w przypadku UCITS oferujących 
różne kategorie jednostek – kluczowe 
informacje dla inwestorów, które 
muszą być udostępniane inwestorom 
nabywającym poszczególne kategorie 
jednostek; 

(iii) w przypadku modeli typu fundusz 

N    
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funduszy, kluczowe informacje dla 
inwestorów, które muszą być 
udostępniane inwestorom 
nabywającym jednostki UCITS 
inwestującego w inne UCITS lub inne 
przedsiębiorstwa zbiorowego 
inwestowania, o których mowa w art. 
50 ust. 1lit. e); 

(iv) w przypadku modeli funduszy 
podstawowych i powiązanych, 
kluczowe informacje dla inwestorów, 
które muszą być udostępniane 
inwestorom nabywającym jednostki 
UCITS powiązanego; oraz 

(v) w przypadku UCITS 
strukturyzowanych, UCITS z ochroną 
kapitału lub innych podobnych UCITS, 
kluczowe informacje dla inwestorów, 
które muszą być udostępniane 
inwestorom w związku ze 
szczególnymi cechami takich UCITS; 
oraz 

c) szczególne informacje o określonych w ust. 5 
formacie i sposobie przedstawiania kluczowych 
informacji dla inwestorów, które muszą być 
udostępniane inwestorom.”; 

Art. 11 
pkt 26 
lit. b) 

b)  dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„8. W celu zapewnienia jednolitych warunków 
stosowania niniejszego artykułu EUNGiPW może 
opracowywać projekty wykonawczych standardów 
technicznych w celu określenia warunków stosowania 
przyjmowanych przez Komisję zgodnie z ust. 7 aktów 
delegowanych dotyczących informacji, o których mowa 
w ust. 3. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”;

N    

Art. 11 
pkt 27 

27)  art. 81 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Komisja może przyjmować, w formie aktów 

N    
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delegowanych zgodnie z art. 112 ust. 2, 3 i 4 
i z zastrzeżeniem warunków art. 112a i 112b, środki 
określające konkretne warunki, które muszą zostać 
spełnione w przypadku dostarczania kluczowych 
informacji dla inwestorów na trwałym nośniku innym 
niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej, 
która nie stanowi trwałego nośnika.”; 

Art. 11 
pkt 28 

28)  w art. 83 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„3. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji 
niniejszego artykułu EUNGiPW może opracowywać 
projekty regulacyjnych standardów technicznych w celu 
określenia wymogów wynikających z niniejszego 
artykułu dotyczących zaciągania pożyczek. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”; 

N    

Art. 11 
pkt 29 

29)  w art. 84 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„4. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji 
niniejszego artykułu EUNGiPW może opracowywać 
projekty regulacyjnych standardów technicznych w celu 
określenia warunków, jakie musi spełnić UCITS po 
przyjęciu czasowego zawieszenia odkupu lub umorzenia 
jednostek UCITS, o którym mowa w ust. 2 lit. a), po 
podjęciu decyzji o zawieszeniu. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”; 

N    

Art. 11 
pkt 30 

30)  art. 95 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 95 

1. Komisja może przyjmować, w formie aktów 
delegowanych zgodnie z art. 112 ust. 2, 3 i 4 
i z zastrzeżeniem warunków art. 112a i 112b, środki 
określające: 

a) zakres informacji, o których mowa w art. 91 
ust. 3; 

b) ułatwienie właściwym organom państwa 
członkowskiego goszczącego UCITS dostępu 

N    
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do informacji lub dokumentów, o których 
mowa w art. 93 ust. 1, 2 i 3 zgodnie z art. 93 
ust. 7. 

2. W celu zapewnienia jednolitych warunków 
stosowania art. 93 EUNGiPW może opracowywać 
projekty wykonawczych standardów technicznych 
w celu określenia: 

a)  formatu i treści standardowego modelu 
powiadomienia  formie pisemnej stosowanego 
przez UCITS do celów powiadomienia, 
o którym mowa w art. 93 ust. 1 łącznie ze 
wskazaniem, do których dokumentów odnosi 
się tłumaczenie; 

b)  formy i treści standardowego modelu 
zaświadczenia stosowanego przez właściwe 
organy państw członkowskich, przewidzianego 
w art. 93 ust. 3; 

c)  procedury wymiany informacji oraz 
wykorzystywania łączności elektronicznej przez 
właściwe organy do celów powiadamiania 
zgodnie z art. 93. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”;

Art. 11 
pkt 31 

31)  art. 97 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, 
które wykonują funkcje przewidziane w niniejszej 
dyrektywie. Powiadamiają one o tym EUNGiPW 
i Komisję, określając podział obowiązków.”; 

T Art. 10 
pkt 1 

Art. 10. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze 
nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, 
z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  po art. 17c dodaje się art. 17d w brzmieniu: 

„Art. 17d. Komisja współpracuje z Komisją Europejską, 
Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego, 
Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych, Europejskim 
Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, 
Europejską Radą do sprawds. Ryzyka Systemowego 
oraz Europejskim Systemem Banków Centralnych i 
udziela tym organom wszelkich informacji niezbędnych 
do wypełniania ich obowiązków.”; 

 

Art. 11 
pkt 32 

32)  w art. 101 wprowadza się następujące zmiany: N    
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lit. a) a)  dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„2a. Właściwe organy współpracują z EUNGiPW na 
potrzeby niniejszej dyrektywy zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 1095/2010. 

Właściwe organy niezwłocznie udzielają EUNGiPW 
wszelkich informacji niezbędnych mu do wypełniania 
jego obowiązków, zgodnie z art. 35 rozporządzenia (UE) 
nr 1095/2010.”; 

Art. 11 
pkt 32 
lit. b) 

b)  ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8. Właściwe organy mogą powiadomić EUNGiPW 
o sytuacjach, w których wniosek: 

a)  o wymianę informacji przewidziany w art. 
109 nie został rozpatrzony w odpowiednim 
terminie lub został odrzucony; 

b)  o przeprowadzenie dochodzenia lub kontroli 
na miejscu przewidziany w art. 110 został 
odrzucony lub nie został rozpatrzony 
w odpowiednim terminie; lub 

c)  o udzielenie zezwolenia na to, by urzędnicy 
tego organu towarzyszyli urzędnikom 
właściwego organu innego państwa 
członkowskiego, został odrzucony lub nie 
został rozpatrzony w odpowiednim terminie. 

Nie naruszając art. 258 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), 
EUNGiPW może, w sytuacjach, o których 
mowa w akapicie pierwszym, skorzystać 
z uprawnień przysługujących mu na mocy art. 
19 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, bez 
uszczerbku dla możliwości odmowy działania 
na wniosek o udzielenie informacji lub 
o przeprowadzenie dochodzenia przewidziany 
w ust. 6 niniejszego artykułu oraz dla 
możliwości podjęcia działania EUNGiPW 
w tych przypadkach zgodnie z art. 17 tego 
rozporządzenia. 

9. W celu zapewnienia jednolitych warunków 
stosowania niniejszego artykułu EUNGiPW może 
opracowywać projekty wykonawczych standardów 
technicznych w celu opracowywania wspólnych 

T Art. 6 
pkt 7 

7)  po art. 285 dodaje się art. 285a w brzmieniu: 

„Art. 285a. 1. Komisja informuje Europejski Urząd 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o każdym 
zezwoleniu na wykonywanie działalności towarzystwa 
niezwłocznie po jego wydaniu, przekazując informację 
o jego treści. 

2. Komisja informuje Komisję Europejską oraz 
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych o wszelkich trudnościach, jakie 
fundusze inwestycyjne otwarte napotkały przy 
zbywaniu przez nie jednostek uczestnictwa na 
terytorium państw trzecich.”. 
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procedur dotyczących współpracy między właściwymi 
organami w zakresie kontroli na miejscu i dochodzeń, 
o których mowa w ust. 4 i 5. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”;

Art. 11 
pkt 33 
lit. a) 

33)  w art. 102 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustęp 1 nie stanowi przeszkody dla właściwych 
organów państw członkowskich w wymianie informacji 
zgodnie z niniejszą dyrektywą albo innym prawem Unii 
mającym zastosowanie do UCITS lub do 
przedsiębiorstw wnoszących wkład do ich działalności. 
Nie stanowi też przeszkody dla przekazywania tych 
informacji przez właściwe organy EUNGiPW zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 1095/2010 lub ERRS. 
Informacje te podlegają warunkom zachowania 
tajemnicy zawodowej określonym w ust. 1.”; 

T Art. 6 
pkt 5 

 

 

 

 

 

 

Art. 10 
pkt 1 

5)  w art. 282 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy 
zawodowej przekazywanie przez Komisję do 
Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych lub Europejskiej Rady ds. Ryzyka 
Systemowego zagregowanych informacji w zakresie 
lokowania przez fundusze inwestycyjne otwarte 
środków pieniężnych w instrumenty pochodne, w celu 
monitorowania przez te instytucje ryzyka systemowego 
w Unii Europejskiej.”; 

Art. 10. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze 
nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, 
z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 17c dodaje się art. 17d w brzmieniu: 

„Art. 17d. Komisja współpracuje z Komisją Europejską, 
Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego, 
Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych, Europejskim 
Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, 
Europejską Radą do sprawds. Ryzyka Systemowego 
oraz Europejskim Systemem Banków Centralnych i 
udziela tym organom wszelkich informacji niezbędnych 
do wypełniania ich obowiązków.”; 

Obowiązujące przepisy art. 20 i 21 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. 
U. Nr 183, poz. 1537, z późn. zm.): 

Art. 20. 1. Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel 
może przekazywać i otrzymywać od zagranicznego 
organu nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych 
lub rynkiem finansowym informacje niezbędne w celu:  

1) prawidłowego wykonywania określonych zadań 
w zakresie nadzoru, w tym zadań określonych ustawą 
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o nadzorze uzupełniającym, lub  

2) zapewnienia prawidłowego toku postępowań 
sądowych, administracyjnych, karnych, wyjaśniających 
oraz kontrolnych w sprawach związanych 
z wykonywaniem nadzoru.  

Art. 21. 1. W celach określonych w art. 20 ust. 1, 
Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel, zarówno 
z własnej inicjatywy, jak i na żądanie, przekazuje 
posiadane informacje odpowiednio organowi nadzoru 
w innym państwie członkowskim lub koordynatorowi 
zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy 
o nadzorze uzupełniającym. 

Art. 11 
pkt 33 
lit. b) 

b)  w ust. 5 dodaje się literę w brzmieniu: 

„d) EUNGiPW ustanowionym rozporządzeniem (UE) nr 
1093/2010, Europejskim Urzędem Nadzoru (Europejski 
Urząd Nadzoru Bankowego) ustanowionym 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1094/2010 (*), Europejskim Urzędem Nadzoru 
(Europejski Urząd Nadzoru nad Ubezpieczeniami 
i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi) 
ustanowionym na mocy rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 000/2010 (**) oraz ERRS.

(*) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12. 

(**) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48.”; 

T Art. 10 
pkt 1 

 Art. 10. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze 
nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, 
z późn. zm. )) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 17c dodaje się art. 17d w brzmieniu: 

„Art. 17d. Komisja współpracuje z Komisją Europejską, 
Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego, 
Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych, Europejskim 
Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, 
Europejską Radą do sprawds. Ryzyka Systemowego 
oraz Europejskim Systemem Banków Centralnych i 
udziela tym organom wszelkich informacji niezbędnych 
do wypełniania ich obowiązków.”; 

 

Art. 11 
pkt 34 
lit. a) 

34)  w art. 103 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Państwa członkowskie przekazują EUNGiPW, 
Komisji oraz pozostałym państwom członkowskim 
nazwy organów, które mogą otrzymywać informacje na 
mocy ust. 1.”; 

T Art. 6 
pkt 6 

6)  po art. 284 dodaje się art. 284a w brzmieniu: 

„Art. 284a. Komisja informuje Komisję Europejską, 
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych oraz właściwe organy nadzoru państw 
członkowskich o organach i osobach, którym 
przekazanie informacji zgodnie z art. 281 ust. 1 oraz art. 
282 ust. 3 nie stanowi naruszenia obowiązku 
zachowania tajemnicy zawodowej.”; 

 

Art. 11 
pkt 34 
lit. b) 

b)  ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Państwa członkowskie przekazują EUNGiPW, 
Komisji oraz pozostałym państwom członkowskim 
nazwy organów, które mogą otrzymywać informacje na 
mocy ust. 4.”; 

T Art. 6 
pkt 6 

Jw.  

Art. 11 35)  art. 105 otrzymuje brzmienie: N    
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pkt 35 „Artykuł 105 

W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania 
przepisów niniejszej dyrektywy dotyczących wymiany 
informacji, EUNGiPW może opracowywać projekty 
wykonawczych standardów technicznych w celu 
określenia warunków stosowania dotyczących procedur 
wymiany informacji między właściwymi organami oraz 
między właściwymi organami a EUNGiPW. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”;

Art. 11 
pkt 36 
lit. a) 

36)  w art. 108 ust. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)  akapit pierwszy lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b) jeżeli to konieczne, przekazują sprawę EUNGiPW, 
który może podjąć działanie zgodnie z uprawnieniami 
przyznanymi mu na mocy art. 19 rozporządzenia (UE) nr 
1095/2010.”; 

T Art. 6 
pkt 2 

2) w art. 259 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b 
w brzmieniu: 

„3a. Jeżeli pomimo przekazania informacji, o której 
mowa w ust. 3, właściwe organy państwa 
macierzystego funduszu zagranicznego nie podjęły 
odpowiednich działań nadzorczych lub pomimo 
podjęcia tych działań fundusz zagraniczny działa 
niezgodnie z interesem uczestników tego funduszu, 
Komisja może: 

1) w drodze decyzji, po poinformowaniu właściwego 
organu państwa macierzystego funduszu zagranicznego, 
zastosować środki, o których mowa w ust. 5, albo  

2) w uzasadnionym przypadku, poinformować 
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych. 

3b. O każdym przypadku zastosowania, zgodnie z ust. 
3a pkt 1, środków, o których mowa w ust. 5, Komisja 
informuje Komisję Europejską oraz Europejski Urząd 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.”; 

 

Art. 11 
pkt 36 
lit. b) 

b)  akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Komisja oraz EUNGiPW są niezwłocznie 
powiadamiane o wszelkich środkach podjętych na mocy 
akapitu pierwszego lit. a).”; 

T Art. 6 
pkt 2 

Jw.  

Art. 11 
pkt 37 

37)  tytuł rozdziału XIII otrzymuje brzmienie: 

„AKTY DELEGOWANE I UPRAWNIENIA 
WYKONAWCZE”; 

N    



 107 

Art. 11 
pkt 38 

38)  art. 111 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 111 

Komisja może przyjąć zmiany techniczne do niniejszej 
dyrektywy w następujących obszarach: 

a)  wyjaśnianie definicji w celu zapewnienia spójnej 
harmonizacji i jednolitego stosowania niniejszej 
dyrektywy w całej Unii; lub 

b)  dostosowywanie terminologii i formułowanie 
definicji stosownie do kolejnych aktów dotyczących 
UCITS i spraw pokrewnych. 

Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, 
przyjmowane są w drodze aktów delegowanych zgodnie 
z art. 112ust. 2, 3 i 4 i z zastrzeżeniem warunków art. 
112a i 112b.”; 

N    

Art. 11 
pkt 39 

39)  art. 112 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 112 

1. Komisję wspomaga Europejski Komitet Papierów 
Wartościowych ustanowiony na mocy decyzji Komisji 
2001/528/WE. 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, 
o których mowa w art. 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 
64, 75,78, 81, 95 i 111, powierza się Komisji na okres 
czterech lat od dnia 4 stycznia 2011 r. Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące przekazanych 
uprawnień w terminie najpóźniej sześciu miesięcy przed 
zakończeniem okresu czterech lat. Przekazanie 
uprawnienia jest automatycznie przedłużane na taki sam 
okres, chyba że Parlament Europejski lub Rada odwołają 
je zgodnie z art. 112a. 

3. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego 
Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament 
Europejski i Radę. 

4.   Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych 
przekazywane są Komisji z zastrzeżeniem warunków 
określonych w art. 112a i 112b.”; 

N    

Art. 11 
pkt 40 

40)  dodaje się artykuły w brzmieniu: 

„Artykuł 112a 

N    
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Odwołanie przekazanych uprawnień 

1. Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 12, 
14,23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 i 111, 
może zostać w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub Radę. 

2. Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę 
w celu podjęcia decyzji, czy odwołać przekazanie 
uprawnienia, dokłada starań, aby poinformować drugą 
instytucję i Komisję odpowiednio wcześnie przed 
podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując przekazane 
uprawnienie, które mogłoby zostać odwołane. 

3. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnienia 
określonego w tej decyzji. Staje się ona skuteczna 
natychmiast lub od późniejszej daty, która jest w niej 
określona. Nie wpływa ona na ważność aktów 
delegowanych już obowiązujących. Jest ona 
publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

 

Artykuł 112b 

Sprzeciw wobec aktów delegowanych 

1. Parlament Europejski lub Rada mogą wnieść sprzeciw 
wobec aktu delegowanego w terminie trzech miesięcy od 
daty notyfikacji. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego 
lub Rady termin ten może zostać przedłużony o trzy 
miesiące. 

2. Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 
1, ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą 
sprzeciwu wobec aktu delegowanego, akt ten 
publikowany jest w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej i wchodzi w życie z dniem w nim 
określonym. 

Akt delegowany może zostać opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejść 
w życie przed upływem tego terminu, jeżeli zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada poinformują Komisję 
o swoim zamiarze niewyrażania sprzeciwu. 

3. W przypadku sprzeciwu wobec aktu delegowanego ze 
strony Parlamentu Europejskiego lub Rady wyrażonego 
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w terminie, o którym mowa w ust. 1, akt delegowany nie 
wchodzi w życie. Zgodnie z art. 296 TFUE instytucja, 
która wyraziła sprzeciw, wskazuje powody swego 
sprzeciwu wobec aktu delegowanego.”. 

Art. 12 Przegląd 

Do dnia 1 stycznia 2014 r. Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, 
w którym określa, czy Europejskie Urzędy Nadzoru 
przedłożyły projekty regulacyjnych standardów 
technicznych i projekty wykonawczych standardów 
technicznych przewidziane w niniejszej dyrektywie, 
niezależnie od tego, czy ich przedłożenie jest 
obowiązkowe lub opcjonalne, oraz wszelkie 
odpowiednie wnioski. 

N    

Art. 13 Transpozycja 

1. Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do 
spełnienia wymogów art. 1 pkt 1 i 2, art. 2 pkt 1 lit. a), 
art. 2 pkt 2, 5, 7 i 9,art. 2 pkt 11 lit. b), art. 3 pkt 4, art. 3 
pkt 6 lit. a) i b), art. 4 pkt 1)lit. a), art. 4 pkt 3, art. 5 pkt 
5 lit. a), art. 5 pkt 5 lit. b) akapit pierwszy, art. 5 pkt 6, 8, 
9 (w odniesieniu do art. 18 ust. 3 dyrektywy 
2003/71/WE), art. 5 pkt 10, art. 5 pkt 11 lit. a) i b), art. 5 
pkt 12, art. 6 pkt 1 (w odniesieniu do art. 5 ust. 3 akapit 
pierwszy dyrektywy 2004/39/WE), art. 6 pkt 3, art. 6 pkt 
5 lit. a), art. 6 pkt 10, 13, 14 i 16, art. 6 pkt 17 lit. a) i b), 
art. 6 pkt 18 i 19 (w odniesieniu do art. 53 ust. 3 akapit 
pierwszy dyrektywy 2004/39/WE), art. 6 pkt 21 lit. a) 
i b), art. 6 pkt 23 lit. b), art. 6 pkt 24, 25 i 27, art. 7 pkt 
12 lit. a), art. 7 pkt 13, 14, 15 i 16, art. 9 pkt 1 lit. a), art. 
9 pkt 2, 3, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 29 i 32, art. 9 
pkt 33 lit. d) ppkt (ii)–(iv), art. 9 pkt 34 i 35, art. 9 pkt 36 
lit. b) ppkt (ii), art. 9 pkt 37 lit. b), art. 9 pkt 38 i 39, art. 
10 pkt 2, art. 10 pkt 3 lit. a), art. 10 pkt 4, art. 11 pkt 2, 4, 
11, 14, 19 i 31, art. 11 pkt 32 lit. b) w odniesieniu do art. 
101 ust. 8 dyrektywy 2009/65/WE oraz art. 11 pkt 33, 34 
i 36 niniejszej dyrektywy do 31 grudnia 2011 r. 
Niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów 
oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami 
a niniejszą dyrektywą. 

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają 
odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie 

N    
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takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody 
dokonywania takiego odniesienia określane są przez 
państwa członkowskie. 

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty 
podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych 
w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. 

Art. 14 Wejście w życie 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

N    

Art. 15 Adresaci 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw 
członkowskich. 

N    

POZOSTAŁE PRZEPISY PROJEKTU4) 

 

Jedn. 
red. 

Treść przepisu projektu krajowego Uzasadnienie wprowadzenia przepisu 

Art. 1 pkt 
7 lit. b 

b)  ust. 12e otrzymuje brzmienie: 
 
„12e. Z zastrzeżeniem obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej i 
obowiązku tajemnicy ustanowionego w porozumieniu, o którym mowa w 
ust. 13, Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych o działaniach kolegium, w szczególności o sytuacjach 
nadzwyczajnych, oraz przekazuje mu informacje, które są szczególnie 
istotne dla konwergencji praktyk nadzorczych.”; 

Zmiana w art. 98a ust. 12e polega na zastąpieniu dotychczas stosowanej w zmienianym 
przepisie nazwy „Europejski Urząd Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi” 
stosowanym w polskim tłumaczeniu rozporządzenia 1095/2010 określeniem „Europejski 
Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Zmiana ma charakter redakcyjny u 
zamierza do ujednolicenia stosowanej terminologii.  

Art. 1 pkt 
9 

9)  w art. 98e ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
„7. W przypadku braku wspólnego stanowiska Komisja może zasięgnąć 
opinii Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. 
Komisja zasięga opinii Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych także na wniosek właściwych organów nadzoru, o których 
mowa w ust. 5.”; 

Zmiana w art. 98e ust. 7 polega na zastąpieniu dotychczas stosowanej w zmienianym 
przepisie nazwy „Europejski Urząd Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi” 
stosowanym w polskim tłumaczeniu rozporządzenia 1095/2010 określeniem „Europejski 
Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Zmiana ma charakter redakcyjny u 
zamierza do ujednolicenia stosowanej terminologii. 

Art. 1 pkt 
10 

10)  w art. 98g ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 
„3. Badając równoważność, o której mowa w ust. 1, Komisja może 
zasięgnąć opinii Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych, Europejskiego Komitetu Bankowego lub Europejskiego 
Urzędu Nadzoru Bankowego.”; 

Zmiana ma na celu uaktualnienie przepisu w zakresie, w jakim wskazuje on na możliwość 
zasięgnięcia przez Komisję Nadzoru Finansowego opinii Komitetu Europejskich Organów 
Nadzoru nad Papierami Wartościowymi oraz Komitetu Europejskich Organów Nadzoru 
Bankowego, które to komitety zostały zastąpione przez odpowiednio Europejski Urząd 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. 

Art. 5 Art. 5. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej  
(Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.) wprowadza się następujące 
zmiany: 

Art. 5 projektu zmienia art. 148 ust. 2d i art. 223zw ust. 6 ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej. Przepisy te w obecnym brzmieniu dają organowi nadzoru możliwość 
wyrażenia zgody na odstąpienie, na wniosek odpowiednio zakładu ubezpieczeń lub 
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1)  w art. 148 ust. 2d otrzymuje brzmienie: 
 
„2d. Na wniosek zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi 
dodatkowemu, lub podlegającego na podstawie ustawy o nadzorze 
uzupełniającym nadzorowi uzupełniającemu, organ nadzoru może wyrazić 
zgodę na odstąpienie od pomniejszania środków własnych zakładu 
ubezpieczeń o elementy określone w ust. 2a lub 2b, odnoszące się do 
podmiotów określonych w ust. 2a lub 2b, jeżeli podlegają one nadzorowi 
dodatkowemu zgodnie z właściwymi przepisami lub nadzorowi 
uzupełniającemu zgodnie z przepisami ustawy o nadzorze uzupełniającym.”;
 
2)  w art. 223zw ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
 
„6. Na wniosek zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi 
dodatkowemu, lub podlegającego na podstawie ustawy o nadzorze 
uzupełniającym nadzorowi uzupełniającemu, organ nadzoru może wyrazić 
zgodę na odstąpienie od pomniejszania środków własnych zakładu 
reasekuracji o elementy określone w ust. 3 lub 4, odnoszące się do 
podmiotów określonych w ust. 3 lub 4, jeżeli podlegają one nadzorowi 
dodatkowemu zgodnie z właściwymi przepisami lub nadzorowi 
uzupełniającemu zgodnie z przepisami ustawy o nadzorze uzupełniającym”. 

zakładu reasekuracji, od obowiązku pomniejszania przez zakład ubezpieczeń lub zakład 
reasekuracji swoich środków własnych o środki posiadane przez te zakłady w innych 
podmiotach regulowanych, tj. zakładach ubezpieczeń, zakładach reasekuracji, instytucjach 
kredytowych, instytucjach finansowych oraz firmach inwestycyjnych, w sytuacji gdy 
zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji oraz te podmioty podlegają nadzorowi 
dodatkowemu zgodnie z właściwymi przepisami. Przy czym odwołanie się w tym 
przepisie do nadzoru dodatkowego oraz właściwych przepisów regulujących ten rodzaj 
nadzoru jest niepełne, gdyż dotyczy wyłącznie zaangażowań między podmiotami 
tworzącymi ubezpieczeniową grupę kapitałową objętą nadzorem dodatkowym, a pomija 
instytucje kredytowe, instytucje finansowe oraz firmy inwestycyjne, które wraz 
z zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji (wnioskodawcą) wchodziłyby w skład 
konglomeratu finansowego, o którym mowa w art. 148 ust. 2d ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej, i podlegałyby nadzorowi uzupełniającemu. Pozostawienie w art. 148 
ust. 2d i art. 223zw ust. 6 wyłącznie określenia „dodatkowy nadzór” wskazuje, że chodzi 
o odniesienie się do nadzoru grupowego czy sektorowego nad ubezpieczeniową grupą 
kapitałową. W konsekwencji, aktualne brzmienie wskazanych przepisów ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej uniemożliwia zakładowi ubezpieczeń oraz zakładowi 
reasekuracji ubieganie się o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na odstąpienie od 
pomniejszania środków własnych o środki posiadane przez zakład ubezpieczeń lub zakład 
reasekuracji objęty nadzorem uzupełniającym w podmiotach bankowych 
i inwestycyjnych. Takie zaangażowania bowiem nie są objęte nadzorem uzupełniającym, 
ale dodatkowym. Zmiana ta zapewni zgodność z terminologią używaną w ustawie 
o nadzorze uzupełniającym. 

Art. 7 pkt 
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 7. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad 
instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i 
firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego 
(Dz. U. Nr 83, poz. 719, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r. Nr 42, 
poz. 341) wprowadza się następujące zmiany: 
 
1)  w art. 3: 
 
a) w pkt 3 lit. a – c otrzymują brzmienie: 
 
„a)  dom maklerski w rozumieniu art. 95 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
obrocie instrumentami finansowymi  (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z 
późn. zm.), posiadający zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o 
którym mowa w art. 69 ust. 1 tej ustawy, 
b)  zagraniczną osobę prawną, o której mowa w art. 115 ust. 1 ustawy, o 
której mowa w lit. a, 
c)  zagraniczną firmę inwestycyjną w rozumieniu art. 3 pkt 32 ustawy, o 
której mowa w lit. a, z wyłączeniem zagranicznych instytucji kredytowych, 
o których mowa w art. 3 pkt 31 tej ustawy,”,  
 
b) pkt 12 i 13 otrzymują brzmienie: 
 

Proponowana nowelizacja zakłada uaktualnienie przepisów prawa w zakresie nadzoru nad 
instytucjami wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego przez dostosowanie ich do 
obowiązujących regulacji sektorowych. Obecnie ustawa o nadzorze uzupełniającym 
odsyła do uchylonych już przepisów. W związku z powyższym konieczna jest jej zmiana 
przez wprowadzenie odwołań do aktualnych definicji zawartych w obowiązujących 
ustawach. Projektowana zmiana ma także na celu wydłużenie terminów przekazywania 
sprawozdań przez podmiot wiodący w konglomeracie finansowym – obecnie niezasadnie 
krótszych w stosunku do terminów przekazywania sprawozdań przez podmioty 
regulowane i w związku z tym stwarzających ryzyko braku kompletności i rzetelności 
sprawozdań podmiotu wiodącego. 
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Art. 7 pkt 
3-6 
 

„12) podmiot dominujący - podmiot dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 14 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z 
późn. zm.oraz z 2010 r. Nr 167, poz. 1129); 
13) podmiot zależny - podmiot zależny w rozumieniu art. 4 pkt 15 ustawy, o 
której mowa w pkt 12;”; 
 
 
3)  w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 
„2. Informację, o której mowa w ust. 1, koordynator przekazuje także 
zagranicznym organom nadzoru, które udzieliły zezwolenia podmiotom 
regulowanym w grupie, lub zagranicznym organom nadzoru państwa 
członkowskiego, w którym dominujący podmiot nieregulowany posiada 
siedzibę, ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych oraz 
Wspólnemu Komitetowi.”; 
 
4)  w art. 24 w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
 
„Podmiot wiodący przekazuje koordynatorowi na piśmie w terminie 90 dni 
od dnia kończącego rok:”; 
 
5)  w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
„1. Podmiot wiodący mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przekazuje koordynatorowi albo koordynatorowi zagranicznemu, 
nie później niż z upływem 7 miesięcy od końca roku kalendarzowego, 
sprawozdanie w zakresie znaczących transakcji wewnątrzgrupowych na 
poziomie konglomeratu finansowego za dany rok kalendarzowy.”; 
 
6)  w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
„1. Podmiot wiodący z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przekazuje koordynatorowi lub koordynatorowi zagranicznemu, nie później 
niż z upływem 7 miesięcy od końca roku kalendarzowego, sprawozdanie 
w zakresie znaczącej koncentracji ryzyka za dany rok kalendarzowy.”; 

Art. 9 pkt 
4 lit. c 

c)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
 
„4. Udostępnienie prospektu emisyjnego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej nie może nastąpić wcześniej niż po otrzymaniu przez Komisję 
dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 1.”; 

Zmiana w art. 37 ust. 4 jest konsekwencją modyfikacji ust. 1 polegającej na dodaniu pkt 3, 
który odnosi się do otrzymania przez Komisję Nadzoru Finansowego określonej kategorii 
informacji, podczas gdy jedynie pkt 1 i 2 w ust. 1 traktują o otrzymaniu dokumentów. 
Wobec powyższego konieczna jest stosowana aktualizacja przepisu ust. 4, mająca 
charakter redakcyjny i wprowadzająca właściwe odniesienie do ww. informacji. 

1)  w wypadku projektu usuwającego naruszenie Komisji należy wpisać nr naruszenia, zaś w wypadku wykonywania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości (czy to w trybie 
prejudycjalnym czy skargowym) należy podać datę wyroku i sygnaturę sprawy  
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2) tabelę zbieżności dla przepisów Unii Europejskiej można wygenerować przy pomocy systemu e-step (www.e-step.pl/urzednik). W wypadku konieczności dodania uzasadnienia dla 
przekroczenia minimum europejskiego należy dodać odpowiednią kolumnę 
3) w tej części należy wskazać przepisy dyrektywy, decyzji ramowej, przepisy prawa UE, których naruszenie wskazała Komisja lub których wykładni dokonał Trybunał 
Sprawiedliwości 
4) w tej części należy wskazać wszystkie przepisy projektu aktu prawnego, które nie zostały wymienione w pierwszej części tabeli. Ze względu na konieczność ograniczenia 
projektów implementujących prawo UE do przepisów wyłącznie i ściśle dostosowawczych przepisy wykraczające poza ten zakres powinny mieć charakter wyjątkowy i być 
opatrzone uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia . 
 (*) jeżeli do wdrożenia danego przepisu UE potrzebne jest oprócz przepisu przenoszącego treść, także wprowadzenie przepisów zapewniających stosowanie (np. przepisy 
proceduralne, przepisy karne itp.), w tabeli powinny znaleźć się wszystkie te przepisy wraz z oznaczeniem ich jednostek redakcyjnych 
(**) w wypadku wprowadzenia przepisów, które przekraczają minimum ustanowione przepisami UE (o ile jest to dopuszczalne) konieczne jest uzasadnienie zastosowania takiej 
normy  
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Warszaw., T sierpnia 2OL2r.

M in ister
Spraw Tagranicznych

DPUE.92O- 9-  tz lpk/Ą

Sn. , lVSf 
' r

dot.: RM-10-78 -L2 z 24.07 .2012 r.

Pan
Maciej Berek
Sekretarz Rady MinistrÓw

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiei projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie
instrumentami finonsowymi oraz niektÓrych innych ustaw wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt
2 ustawy z dnia 4września t997r. odziałach administracj i  rządowej (Dz.U.z}oo7r. Nr65,
poz.437 zpÓźn. zm.) przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospo|itej Po|skiej w
Unii Europejskiej

Sza nowny Pa nie Ministrze,

w zwiqzku z przedtożonym projektem ustawy pozwalam sobie zgtosić poniższq uwagę.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Jednocześnie zwracam uwagę, Że implementacja dyrektywv 2oLo/78/UE do po|skiego porzqdku
prawnego powinna nastqpić do dnia 31 grudnia zoIL r. Komisja Europejska prowadzi już obecnie
przeciwko Po|sce postępowanie na podstawie art. 258 TFUE za brak terminowej transpozycji ww.
dyrekĘwy (naruszenie nr 20I2/oLo9; zarzuty formalne z dn. t.o2.2ol2 r.) i moż|iwe jest nałożenie w
przyszłości na Po|skę sankcji finansowych na podstawie art. 260 ust. 3 TFUE. W zwiqzku z Ęm projekt
ustawy powinien być pi|nie przyjęty.

Z poważaniem

Do wiadomości:
Pan Ja n Vincent-Rostowski
Minister FinansÓw
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