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Panl 
Mateonata Hlrszel 
Sekretan Stałe1o Komitetu Rady 
Ministrów 

o ;q:odnośd ~ prawem Unii E~ropejskiej projeł.t:u u.stawy o zmianie ustawy o obrode 
instrumentvmi finansowymi oro;( niektóryc:h lnnFh u$tłM., wyratona pnez ministra 
właściwego do spraw atenkostwa RzeczypospoliteJ Polskiej w 'Unii Europejskiej 

Szanowntt Panl Sektetr>rz, 

w związ.ku t przedłoionym projektem ustawy, poHralam sobie INytlłZi~ poniższą opinię" 

W projektowemym ;m. 1B3a ustawie o obrocie instrumentami fmansowymi wskazano, 
że w przypadku sbz:ania za przestępstwo. o którym mt)W<t w art. 180, art. 181, art. 182 lub 
art. 183. sąd b~dde mógt równiel. orzec lakazzawierania t.-<u:tsall;cjl, których pnedmiotem są 
instrornenty finansowe, na okres od roku do lat 15. Potaeba wprowadzenia tego pr.zepisu, 
jak wskazuje projektodawta w uzaseldnieniu, wynika wprost 4 art. 30 ust. 2 lit. l) 
rozporządzenia 596/20141 (,.MAR"}. pr7.8Włdując:ego sankcję w ptlstaei tymc:msowego ubtu 
zawierania transakcJl na włćlsny rachunek wobec każdej osoby pełniącej obowiązki zan:ądcm 
IN firmie Inwestycyjnej lub kaidej innej o.sobv fltyttnej uznanej za odpowiedzialną ~i:l 
popełnienie naruszenia okreslonego IN lłl't. 30 ust. l akapit l lit. a) MA~. 

Należy podkreślić, że projektowane pnepisy iiłł't. 180, art. 181. art. 182 okresłają sankcje 
karne u nai'USienie art. 14 l lS MAR. W odniesieniu do tyt:h naruszeń nie jest utem 
obligatoryjne określanie odpowiedniej sankcji administracyjnej, o której mowa w art. lO 
ust. 2 lit. g} MAR, zgodnie z art. 30 ust. l akapit 2. i 3 MAR. Brak analoglanych sankcji 
karnych w stosunku do pozostałych naruszeń wymienionych w art. 30 ust. l akapit 1 lit. a) 

1 RIHfiOI'lądzenie Parr.mentu EvropeJStleto l ~dv (Ul!) rw SH./2014 & dnlill.fi kwietnia 2010 r. w sprawie llildutyC nil rynki.~ 
i•Oll'Ortądumle w $ir.IWie nadutył M lVIIkul Ol'lR \ldłyłaJ~ dvre~ 200316/Wf! Y#thtmentu Eul'DIJłt~łliO t ~dy 1 
dyrefctvwv KomisJI 2003/124/wr. 2003/115/Wf; 1 J!lrJ4fn/'tNE (De" Urz. Uf; L 1~ .. u..~Jłł.l1Jl4, 5tt .l., %t un.). 
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MAR lti- naruQeni:. att.. 16 ust. 1 i 2. art 17 ust l. 2. 4, 5 i B, art. 18 ust. l~G, 1111. 19 ust. 1. 2. 
3, s. fi, 7 i 11 oraz art. 20 ust. 1 MAR) oznacza, ie w odniesieniu do tych narusleń p~ctwo 
krajowe powinno przewidvwać sankcje administracyjne określone wart_ 30 usL 2. lit. g} MAR. 

W konsekwencji należy zwrócic uwag~ na rvzvW uznaoia, że projelctowane r~lac:je 
nie zapewniają w pełni slcutec:zneco stosowania sankcji, o której mowa w art. 30 ust. 2 lit. c) 
MAR. 

Projekt ustawy jest qodnv z prinlłem Unii EuropeJskiej z ~eźeniem uwag zawartych 
w nłnlełszeJ opinii. 

Nadre&ulacia: projekt ustawy zawiera przepisy stiii\Owi.;&~:e nadregufację w stosunku do 
wdr;t;nyth przepisów prawa Unii Europej~j. które zost~ sn:zegółowo opisane 
w załączoneJ do projektu ustawy odwróconej t:Bbełi zgodności. 

Po wiadomości: 
Pan Mateusz Morawiec:ki 
Wicepreles Riady Mln1strów 
Minister Rozwoju i Finansów 
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Renoto S~czr:ch 
Podsekretarl Stanu 
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