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SejmRP

Opinia
. . .
.o zgodności z prawem Unii Europ•Jskiej projektu ustawy o Jmianil! ustawy o obf.Ode.
instrunienraml /IIIDiisowymi oraz nlelct6rych innych u#aw ujętego w sprawozdanlu'~t>misjl: .·
Finansów Publicznydt (drUk nr 2822), ·v~yratona przez ministra WłaŚciwego dospraw .·
c:złonkostwa Rzec:zypOspÓIIteJ Połski8,i w· Unii Europejskiej

Szanowna Pani Przewodnicząco,

w związku
z przedłożonym sprawozdaniem Komisji
pozwalam
sobie wyrazić poniższą..opinię~
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projekcie ustawy ·w

sposó~ bardzo ogqlny sformułowano pnepisy okreś~ająte sankcje< za. . .. ·-~· :>::~--~~

. naruszenie obowiązków zawartych w ro~porządzeniu Parlamentu Europejskiego U~ady:.(UE))1r . :_ · . _:_.,;_·;.\_:_:_;~_i.·~·.:·.~: ·:;·;
236/2012 z dnia 14 marca 20~2 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych': aspeJd:ow:
..
. dotyczqcych swapów ·ryzyka kredytowego oraz' rozporządzeniu ParlafY!entu Europejskięgo 1:
:::;:;,~H

Rady... .:. ,.; .: :;.

(UE) .nr 648/2012: z· dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych b'ędącyi:h · · ·.'.~~;::D;:::_;;~~
. przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i ,rępozytoriów· (a ..
także aktów wykonaviciych do tych rozporządzeń).
·
·. :. ·' ,·:.:;._~-~~~:

W projekcie

ujętym w .sprawożdaniu Komisji. przepisy, które szczegółowo opisywały konkretne·· · •:·y.:::i.-~~~t~

zachowania podlegające sankcjom (które były zawarte w projekcie ustawy przyjętym ~f'leZ. ~Cię · ·

··. -,;,! ..·

Ministrów), zostały zastąpione bardzo ogólnymi sformułoWaniami, zgodnie z którytlłi sąn~je . Są. .
>._,:=
n_akładflme·z.tytułu na·ruszenia obowiążkówwynikających z ww. rozporządzeń u·nijny~ lub.altt~w. · . ;: ·.:·:~·:-: ;,~!1~
wykonawczycti.·(bez wskazywania· nawet Prż.episów rozporządzeń, Ictó,Ych sankcja. ina dotyezyć). .
~ ... ·;· ..- :;~~
Istnieją wątpliwości :co do tego; czy tak ogólne przepisy sankcyjne Żapewnią ..:.. ·w świetle
unormowań konstvtucyjnych - możliwość skutecznego nakładania i egzekwowania sankcji.·
.•

budzi również to, r::zy sformułowane w ten. sposób przepisy
będą \AfYS1:arczające do zapewnienia stosowania Ww~ rozpo_rządzeń unijnych.· RozpQrządzę:nia ·

·;:--t'~

w związku z powyższym wątpliwości

·

• --~

zobowiązują państwa członk~wskie do określenia w prżepisach krajowych. sankcji za narllszeh:ie · . ·;.:_ >_.·_ ~_-.:-_. _;~,-:_~.:~- .~ :,~_:.;_·.~
pnepisów:-

tychże· r9zporządzeń. Prawidłowe wykonanie tego· 'obowiązku p~ez·: pa~.·
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członkowskie wymaga· sformułowania przepisów sankcyjnych w: sposób umożliwiający skutećżnie

...

n~kład;;me ·i egzekWowane sankcji pnez Właściwe ograny państwa członkows!Qegq. łstnięją
wątpliwoŚ<:i co. do tego, czy przepisy projel(tu ujętego w spraWozdaniu Komisji· sj)emiają ten
v.,aronek.
.. ·
·

·.w. konkluzji stwierdzam; że proje.kt ustaw.,. ~jęty w spraWozdaniu KomłsJI jest ~~ny ·p.rawe.n
Unii EuropejskięJ ·z zastrzeżeniem uwagi zawairtej w niniejSze) opinii.·
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Pan'MateusŻ Szczurek ·
· ·.M.in.ister Finan.sów
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