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SPRAWOZDANIE
KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
o uchwalonej przez Sejm w dniu 7 listopada 2014 r.
ustawie o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych
innych ustaw

Marszałek Senatu dnia 12 listopada 2014 r. skierował ustawę do komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniach w dniach 18 i 19 listopada 2014 r.
- komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych
(-) Kazimierz Kleina

projekt
U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
oraz niektórych innych ustaw
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2014 r.
ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych
ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 7, w art. 47c wyrazy „stosowne oświadczenie, zawierające
wymagane informacje” zastępuje się wyrazami „oświadczenie zawierające
informacje, o których mowa w art. 47a ust. 1”;

2)

w art. 1 w pkt 14 w lit. a, w ust. 2a skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 2b
i 2c”;

3)

w art. 1 w pkt 14 w lit. a, w ust. 2c wyrazy „które będzie zobowiązane” zastępuje
się wyrazami „który będzie zobowiązany”;

4)

w art. 1 w pkt 20:
a) w ust. 1 wyrazy „lub dopuszcza się tego czynu” zastępuje się wyrazami „lub nie
wykonuje tej czynności”,
b) w ust. 2 w pkt 3 wyrazy „dopuszcza się czynu, o którym mowa” zastępuje się
wyrazami „wykonuje czynności, o których mowa”,
c) w ust. 2a w pkt 5 wyrazy „dopuszcza się czynów” zastępuje się wyrazami
„wykonuje czynności”;

5)

w art. 1 w pkt 21, art. 171a otrzymuje brzmienie:
„Art. 171a. 1. Na każdego, kto narusza:

–2–
1)

ograniczenia w zakresie dokonywania krótkiej sprzedaży, określone w
art. 12 lub art. 13 rozporządzenia 236/2012,

2)

ograniczenia

w

zakresie

zawierania

transakcji

swapu

ryzyka

kredytowego z tytułu długu państwowego, określone w art. 14
rozporządzenia 236/2012,
3)

ograniczenia

w

zakresie

zawierania

transakcji

swapu

ryzyka

kredytowego z tytułu długu państwowego lub w zakresie wartości
otwieranych pozycji dotyczących swapu ryzyka kredytowego z tytułu
długu państwowego, wprowadzone na podstawie art. 21 rozporządzenia
236/2012,
4)

zakaz lub ograniczenia w zakresie dokonywania krótkiej sprzedaży lub
zawierania innych transakcji, w przypadku których spadek ceny lub
wartości instrumentu finansowego wiąże się z uzyskaniem korzyści
majątkowej, wprowadzone na podstawie art. 20 lub art. 28 ust. 1 lit. b
rozporządzenia 236/2012,

5)

zakaz lub ograniczenia w zakresie dokonywania na rynku regulowanym
lub w alternatywnym systemie obrotu krótkiej sprzedaży określonego
instrumentu finansowego lub zawierania innych transakcji mających za
przedmiot określony instrument finansowy, wprowadzone na podstawie
art. 23 rozporządzenia 236/2012

– Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości
1 000 000 zł albo do wysokości dziesięciokrotności korzyści majątkowej
uzyskanej w wyniku transakcji.
2. Na każdego, kto nie wykonuje lub nienależycie wykonuje inne niż
wymienione w ust. 1 obowiązki określone w rozporządzeniu 236/2012 lub
obowiązki określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr
918/2012 z dnia 5 lipca 2012 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i
wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego w odniesieniu
do definicji, obliczania pozycji krótkich netto, pokrytych swapów ryzyka
kredytowego z tytułu długu państwowego, progów powodujących obowiązek
zgłoszenia, progów płynności w odniesieniu do zawieszenia ograniczeń,
znacznych spadków wartości instrumentów finansowych i wystąpienia
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niekorzystnych zdarzeń (Dz. Urz. UE L 274 z 9.10.2012, str. 1), Komisja
może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł.”.
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Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
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