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Dotycry: wniosku o trydanie opinil EBC w sprawle projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzoze
nad rynklem finansontrym oraz nlekt6rych innych ustaw

Szanowny Panie Marszalku,

dzigkujemy za Pana wniosek o wydanie opinii EBC w sprawie projektu ustrawy o zmianie ustawy o
nadzoze nad rynkiem finansowym oraz niekt6rych innych ustaw.

Po szczeg6lowej analizie projektu ustawy EBC postanowil nie wydawaC opinii w jego sprawie, poniewa2

jedynym celem projektu ustawy jest zapewnienie wla5ciwego stosowania w polskim systemie prawnym

postianowiei rozpzqdzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE)2017l24Q2zdnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie ustanowienia og6lnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczeg6lnych ram dla prostych,

pzejzystych i standardowych sekury$zacji, a tak2e zmieniajqcego dyrektywy 2009/6OME,

2009/138ME i 201116'llUE otaz rozpozqdzenia (VVE) nr 1060/2009 i (UE) nr etr;gtalll.
Zgodniezart.l ust 2 decyzji Rady 98/4154ruE1 parlstwa czlonkowskie nie majqobowiqzku zasiqgania

opinii EBC w sprawie projekt6w pzepis6w prawnych, kt6rych wylqcznym celem jest pzeniesienie

dyrektyw unijnych do prawa pafistw czfonkowskich. Uzasadnieniem tego wyQczenia jest fiakt, ze w
odniesieniu do bkich projekt6w akt6w prawa Unii EBC jest ju2 upzedhio konsultowany na podstawie

art 127 ust 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Nie ma zatem potzeby rozszeaania funkcji

opiniodawczej EBC na projek$ akt6w prawnych, kt6rych jedynym celem jest wdro2enie takiego aktu

prawa Unii. EBC jest zdania, 2e to wylqczenie nale2y analogicznie stosowa6 do projekt6w akt6w

prawnych, kt6rych jedynym celem jest pzeniesienie do prawa krajowego rozporzqdzeh Unii, o ile projekty

takie nie wplywajq na obszary podlegajqce kompetencji EBC w spos6b odmienny ni2 samo

Desyzia Rady 9&415MlE z dnia 29 czenrrca 199E r. w sprade konsultacji Europejskiego Banku Centralnego
udzielanych wladzom kraiorrym w sprawie projekt6w pzepis6w prawnych (Dz.U. L 189 z 3.7.1998, s. 42).
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rozpozqdzenie, co do kt6rego EBC byl ju2 upzednio konsultowany prz:ez instytucje Uniiz.

Wtymzakresie chcialbym arn6ciC uwage Pana Marszalka na opiniq EBC z dnia 11 marca 2016 r.

w sprawie a) wniosku dotycz4cego ustanowienia wsp6lnych zasad dotyczqcych sekurytyzacjl, utwozenia

europejskich ram dla prostych, pzejzystych i standardowych sekurytyzacji oraz b) wniosku dotyczqcego

rozgorzgzenia mrieniajqcego rozpoz4dzenie (UE) nr 575/2013 w sprawie wymog6w osho2no6ciowych

dla instytucji kredytowych i fi rm inwestycyjnych (CON2O1 6/1 1 )3'

w arrdqlku z powy2szym projekt ustawy nie wymaga wydania opinii przez EBC.

EBG docenia fakt pzeslania pnez Pana Marszalka projektu ustawy do konsultacji z EBC i wyra2a

pzekonanie, 2e Sejm w pzyszlosci bqdzie nadal zasiggal opinii EBC w sprawie projekt6w polskich

pzepis6w prawnych, kt6re wchodzq w zakres kompetencji EBC na mocy Traktatu i decyzji Rady

98/41s/\A/E.

Zwyrazami szacunku,

Do wiadomo$ci: Pan Adam Glapihski, Prezes Narodowego Banku Polskiego

Zob. 
"Pzaryodnik 

dotyczqcl zasiggania pzez wladze krajowe opinii Europejskiego Banku Centralnego w sprawie
protektorvanyctr przepis6w prawnych' (paldziemik 2015 r.), dostqpny na stronie intemetorej EBC pod adresent

httos://v'nmar. ecb.eurooa.eu/oUb/odf/other/o uideconsultationecbZ00Sol, odf.

Dz.U. C 219 z 17.6.2016, s. 2, dostQpna na stron're internetowej EBC pod adresem
hlins:l/www.€cb.pgrooa.eu/ncb/leoaUodf/4 ioc 20't6-219 r 0003"Pf b<t.odf.


