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Do druku nr 1822 

Pan 

D<lriusz Rosatl 

Prz~wodniczący 

Komi.sji Finansów Pubłicznych 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

oprma o 7f.:Odno.ści z prawem Unri Europcjski,~j projektu ustawy o zmianie ustawy 
o nadzorze nad rynkiem finansowym l niektórych innych ustawJ ujętego w sprawozdaniu 

. Komisji Finansów Pubłicznych (drut< nr 1822}, wyrażon.:~ na podstliwie art. 13 ust. 3 pkt 3 

ustawy z dnia 4 wrze~nia 1997 r. u działach administracji rzqdowcj (Dz. U. z 2013 r. Nr 743 

J.t. 7 późn. zm.} w związku z art. 42 ust. 4 i <Jrt. 43 ust. l Regulaminu Sejmu przez ministr<l 

wła$ciwcr.o do spraw członkostwa Rzcczypospolitr~j Polskiej w Unii Europejskiej. 

w .::wiq;ku 7 pr7r:-~dlo/onynr prujt.:klcrn u:,t;~wy, ujętym w spr.IWO/dl.miu Korni~,ji (druk nr JF;??; 

pi·,.rno Lilak fPll-Ol~.)-:~/ 1J-B L 111 J..kiLdLicrnikJ 2013 r.), pmwalarn ~.ubic· prLcbLd( 

na::,[0,puj,jU.' UWdtJ,i UOlyCZi:)CC art. l pkt)) prujr:ktu. 

Pr Lepi:; ten od no~. i -;i(~ du <H L 4 ust. 1 pkt 4 ustowv o FiOd/UT n! nu d rynkiL·rn ji"nonsowym. 

W wynrku nrricmy lceo przcprsu. Komi~.j,J Nr.~d.t:oru rin .. m:;owego (KNF-) hr,d ... ic rrrud<J rhJkdLdC 

publikacjt;, w forrnic· i UJ Sil! prt.ez siPbif' okrcślonyr11, u~lr LC'Lr~r·l i kornunikdt()W. Publlk<:tqd 

br;d1ie nJslr~puw<.d<J wyląuniP w publicmych ~.rudbdr rrlJ!>Ówcgo pr;da?u. iJroj~:kl u:.tawy 

ntc: pr.::Lwidujc· rnoi.:liwo!:.ci publik;Kji Lakrd1 1rrforrr1dtji w prywdlnycl1 !::rodkach rn,y.owceo 

prilAd/U, fldWl'l, gdyby wyr,viły one t;ok;J chr~·{: ichciury upubliurriJĆ te informacjP na rakreb 

:~a mych ;a:·.,Ht.H_:tl (rn.ir~ nicodpldt.nil~ ora7 u:-.L)Ionych puv; KNr fur rnic· i CLdsic publikacji}. 

Puwvi.•;;(~ ro?Wi;)7Jnio n1oie bud.t:il- w1tpliwo:.;ci rod w;r..lr;dern Lf:'.Odnc/ci L pr;ppr~:.amr 

dutycL<)Lyrni pornocy państwo:~. 

i>nwy;-~.;ydi W<Jtpliwo~ci nie w;uwa pr7P.~m. ;r.odnr<:· 1 którym publikdljd tyct1 illlormdcji 

bc.,:dt:iC' nd~,tP.pow.:tta n1r~odpi<Jlnie; w Lwit.)Lku .:: uyrn publiunr: radio i telewr?J;) nrc· odnro·: .. J 

L lct;o tytulu be7po~rcdnich korLy;ci fino.~muwydr. Uwigll,;drliJjqt bowiem 7nauPnir~, 

j..rkic do::.l(;p do tych intorm;Jcji mo;: c r11iu~ dl<.~ pr .::c:ur~trl'-T.o obywJLciJ. pryvJc! n c rnf:cJia 

..... 

: 
... 



rnt•l-'.~l być równit~7 7Jinterc··~·L>WJilL' rtJW<~l ni1.~odpbtn0 publikdti<-1 lych inforrnacii. l'ublik.Jqa 

t0kich tn[ur rtl<Jcji wyląC? nic: w publicmych ~-. mdkach m<)~.uwel::o pr .:cka;u rno7e bovvicrn 

dopruw ... H.JLiL· do ~:>/tucznego WLro5tu dlrukcvjno~,ci (osi<Jd;~lnof.c.ih.tudtdlrHJsci) tych mf:diów 
w :>to~.unku t..lo rnediuw prywatnych, co ~.[,_lrtuwic r1tuic kor7y:.c w ro?Urntc-n1u r c1:ut pornocy 

pano::two. 

Por,Jdto, rkdl'Ly w:;kdtCłc:. 7e z pr.JW;) Un11 turupc·j~kiej, rni(;dt.:y innymi 7 ciyrc:ktywy 

1-'ar/amc:nlu t:urupL:i~kicgo i Rady )UW/1j/Ut:..:: dniu lU rrwrw 2010 r. w sprawie koordynac.Jt 

niektc,rych fHLepi!>uw u::.·tawowych, wykunuwuycłJ i udmim\tracyjnych parl•;ttt..l ulonkow!:.kicfl 

dotyc?qcyc:h ~WiUUCL(:nia audiowi.-uafnydr u~.Juy tncrJiufnych {07. lJ(. l f)J_; / 15.·1.2010, 

!>lr .l ),1}, wynik<.~ ubuwi(;!tCk zi:lbP.7pir~ocnitJ prdw.J Ju infornldCji i plur;:Jiiirnu rnr.•di6w. 

Motyw 34 powy7:,;cj Jyreklywy wpmst wsk;vuic, .:e p lur ..JiiLrn informacji stanowi{ powinie.: n 
pou~-l<JWUW<:j Disadę Unri. ·1 yrrtL(d~-ern, projcktowanp prlr·pl~.y bucJ;,_J w~Jtpliwu~,ci w zakresiP. 

7agwar,-~rllow<Jni<J równego dostt;pu do infurnldLjJ publikowanych pr707 KNf- Jld mediów 

pulllicznych i prywdlnych. 

Mc~.i<.Jl na w7glr;d71c powy.bLe, koniecmP jc-:.t u.:y~-k;JrliL' opinii Prc;c~;a Ur;~~du Uchrur1y 
Konkurencji i Konsumentów w 1.akn~siP 7fodno·~.u puwyis.:cgc• pr;cpiqJ 7 rc·pul;)mi poJrtocy 

pat~:, twa. 

M<:~jqc powyższe na UW<ldzc, stwierdzam, że projekt ustawy ujęty w sprawozdaniu Komi~ji 
Finansów Publicznych o po!telskim projekcie ustawy o ?mianie ustawy o nadzorze nad 
rynkiem finomowym l niektórych innych ustaw (druk nr 1822) jest zr,odny z prawem Unii 
Europejskiej, z zastrzeżeniem powyższych uwag. 

Pan 
I;'Jn Vincc·rtl l~u::.,low~ki 

Wicq1rP.7f~<: f-{;)ciy Mi11i::.-lrów 

Mini~Lr~r rindiV;ów 
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