
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 11 grudnia 2012 r.

Poz. 1385

USTAWA

z dnia 24 października 2012 r.

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 prowadzo-
nych 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 orga-
nom 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 publicz-
nej 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:

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

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

1)  Niniejsza ustawa w zakresie  swojej  regulacji wdraża dyrektywę 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 Progra-
mów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (Dz. Urz. 
UE L 331 z 15.12.2010, str. 120).

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 sy-
stemach 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 uzupeł-
niającym  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 pub-
licznych 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.
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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 cof-
nięciu 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 sprawowaniu przez siebie nadzoru w ujęciu skonsolidowanym w wyniku uzgodnień, 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 War-
tościowych o działaniach kolegium, w szczególności o sytuacjach nadzwyczajnych, oraz przekazuje mu informa-
cje, 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 Nad-
zoru Giełd i Papierów Wartościowych i właściwym organom nadzoru innych państw członkowskich oraz zamiesz-
cza 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 Wartoś-
ciowych 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 Nadzo-
ru 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 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.”;
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14) w art. 166 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o każdym przypadku cof-
nięcia 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 Wartoś-
ciowych 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 okreś- 
lonych 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 Wartościo-
wych oraz właściwy organ nadzoru w innym państwie członkowskim, który udzielił zezwolenia temu podmiotowi.”;

16) w art. 167:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W razie konieczności zabezpieczenia interesu publicznego, Komisja może, od chwili wszczęcia postępowa-
nia 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 Europej-
ski 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 cof-
nięcia 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 fir-
mę 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 zagra-
nicznej 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 ust. 1, oraz sankcji, o których mowa w art. 167 ust. 1–3, z wyłączeniem 
cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.”;

19) w art. 170a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy  spółka,  której Krajowy Depozyt  przekazał wykonywanie  czynności  z  zakresu  zadań, 
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1–6 lub ust. 2, narusza przepisy prawa, nie przestrzega zasad uczciwego obrotu 
lub narusza interesy jej uczestników, Komisja może zakazać wykonywania tych czynności lub nałożyć karę pie-
niężną do wysokości 1 000 000 zł.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, za naruszenie przepisów tytułu II rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochod-
nych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transak-
cji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 648/2012”, rozstrzygnięcie Komisji 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego, na zasadach określonych w art. 12 
ust. 2 tego rozporządzenia.”;
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20) w art. 170b dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, za naruszenie przepisów tytułu II rozporzą-
dzenia 648/2012, rozstrzygnięcie Komisji podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finanso-
wego, na zasadach określonych w art. 12 ust. 2 tego rozporządzenia.”.

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 prze-
kazuje organowi nadzoru odpis z tego rejestru potwierdzający dokonanie zmiany.”;

3) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie zmiany danych wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 3 fundusz składa niezwłocznie wniosek o ich 
wpisanie do rejestru funduszy, dołączając zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców 
w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczący towarzystwa.”; 

4) w art. 58a:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Niezwłocznie po udzieleniu zezwolenia na utworzenie pracowniczego  towarzystwa, którego akcjonariu-
szem 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 społecz-
nych i prawa pracy dotyczących emerytur pracowniczych, zgodnie z którymi pracownicze towarzystwo zarzą-
dzające pracowniczym funduszem realizuje program emerytalny pracodawcy zagranicznego.

2. Organ nadzoru powiadamia pracownicze towarzystwo o wysłaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 
pkt 1.”,

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, organ nadzoru przekazuje w formie 
przesyłki  listowej  te  informacje  pracowniczemu  towarzystwu,  zarządzającemu pracowniczym  funduszem, które 
zamierza realizować program emerytalny pracodawcy zagranicznego. Po otrzymaniu tej  informacji pracownicze 
towarzystwo może rozpocząć realizację programu emerytalnego pracodawcy zagranicznego.

5. W przypadku nieotrzymania przez pracownicze towarzystwo informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, w ter-
minie 3 miesięcy od dnia powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, pracownicze towarzystwo może rozpocząć rea-
lizację programu emerytalnego pracodawcy zagranicznego po upływie tego terminu.”;

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

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

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

„Art. 207b. Organ nadzoru, przynajmniej raz na dwa lata, przekazuje Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Ubez-
pieczeń  i Pracowniczych Programów Emerytalnych  informację o obowiązujących w prawie polskim wymogach 
dotyczących działalności pracowniczych funduszy emerytalnych.”.

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.
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Art. 3. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376) 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 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1093/2010 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 Finan-
sowego 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 pomi-
mo 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 Euro-
pejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. W przypadku nieuwzględnienia wytycznych  lub zaleceń Europejskiego 
Urzędu Nadzoru Bankowego Komisja Nadzoru Finansowego podaje powody ich nieuwzględnienia.”;

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  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.”;
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10) w art. 141f:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komisja Nadzoru Finansowego może zawierać z właściwymi władzami nadzorczymi innych państw poro-
zumienia określające zakres i tryb współpracy przy wykonywaniu nadzoru skonsolidowanego nad bankami działa-
jącymi 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 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, delego-
wać swoje zadania właściwej władzy nadzorczej innego państwa albo przyjmować zadania właściwej władzy nad-
zorczej innego państwa, tak aby władza nadzorcza sprawująca nadzór nad podmiotem dominującym mogła sku-
tecznie 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 po-
dejmowanych 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 pod-
miotowi 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 któ-
rych udzielenie wnioskowała Komisja Nadzoru Finansowego, lub odmawia udzielenia takich informacji, Komisja 
Nadzoru Finansowego może powiadomić o tym Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Komisja Nadzoru Finan-
sowego 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.”,
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b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Komisja Nadzoru Finansowego informuje Komisję Europejską oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowe-
go o sprawowaniu przez siebie nadzoru skonsolidowanego w wyniku ustaleń, o których mowa w ust. 8.”,

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

„16a. Jeżeli przed upływem terminu 2 miesięcy od dnia otrzymania przez właściwe władze nadzorcze infor-
macji, 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 postępowa-
nie do czasu wydania przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego decyzji zgodnie z art. 19 ust. 3 tego rozporzą-
dzenia.”;

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 rozrachun-
ku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 743, z późn. zm.5)) 
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.6)) 
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, 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 prze-
pisami lub nadzorowi uzupełniającemu zgodnie z przepisami ustawy o nadzorze uzupełniającym.”.

5)  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 i 1166.

6)  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.
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Art. 6. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.7)) wpro-
wadza 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 upraw-
nione 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, za-
stosować 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.”;

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 zarzą-
dzającej, 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 zbiorczych 
informacji w zakresie  lokowania przez  fundusze  inwestycyjne otwarte  środków pieniężnych w  instrumenty po-
chodne, 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 Wartościo-
wych 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.”;

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

„Art. 285a. 1. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o każdym zezwo-
leniu 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.”.

7)  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.
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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.8)), 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:

„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 2010 r. Nr 167, poz. 1129 oraz z 2012 r. poz. 836);

  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 Urzę-
dów 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 członkow-
skiego, w którym dominujący podmiot nieregulowany posiada siedzibę, ministrowi właściwemu do spraw instytu-
cji 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, sprawozda-
nie 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 koor-
dynatorowi 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 po-
trzeby, 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.”;

 8)  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 1385.
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9) w art. 57 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli wymaga tego wykonywanie zadań w zakresie nadzoru nad podmiotami regulowanymi, które wcho-
dzą w  skład konglomeratu  finansowego, krajowy organ nadzoru może,  zgodnie  z przepisami  regulacji  sektoro-
wych, przekazywać informacje, o których mowa w ust. 1, bankom centralnym zainteresowanych państw członkow-
skich, Europejskiemu Systemowi Banków Centralnych, Europejskiemu Bankowi Centralnemu oraz Europejskiej 
Radzie  ds.  Ryzyka  Systemowego  zgodnie  z  art.  15  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 
nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finan-
sowym 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.9)) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Komisja  jest właściwym organem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 
Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza ryn-
kiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1).”;

2) 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 Rzeczy-
pospolitej 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 przeka-
zywana 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 instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartoś-
ciowych oraz ten organ nadzoru o podjętych działaniach, a w razie potrzeby – o przebiegu prowadzonego postępo-
wania.”;

3) 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.”;

4) 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 Pol-
skiej 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 teryto-
rium znajduje się oddział domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską, o wykonanie upraw-
nień w zakresie kontroli, o której mowa w ust. 1, w stosunku do oddziału domu maklerskiego lub banku prowadzą-
cego 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 Nad-
zoru Giełd i Papierów Wartościowych.”,

9)  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. 
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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 Pa-
pierów 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 wpro-
wadzeniem papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub prowadzeniem akcji promocyjnej na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmują-
cym, 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 Europej-
skiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

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 nieskutecz-
ne, Komisja może, w celu ochrony interesu inwestorów, po uprzednim poinformowaniu tego organu i Europejskie-
go 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 Europej-
skiej 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 poin-
formowaniu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Komisja może przekazać temu or-
ganowi 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 pro-
spektem emisyjnym albo charakterem oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży na podstawie tej oferty, lub do-
puszczenia  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  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 Europej-
skiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, a także, wraz z dostarczoną przez wnioskodawcę ko-
pią 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 wer-
sja 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 doku-
mencie 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.”,
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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.”;

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

„Niezwłocznie po otrzymaniu od emitenta lub wprowadzającego ostatecznej wersji zatwierdzonego prospektu emi-
syjnego 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 Papie-
rów 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 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. z 2012 r. poz. 1149 i 1166) 
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, Europej-
skim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Europejskim Urzędem Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych, Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego oraz Europejskim Systemem Ban-
ków 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.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski
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