
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 20 lipca 2005 r. Druk nr 1063 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2005 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 20 lipca 2005 r. nad ustawą

o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 8, 16, 17 i 18.

Przewodniczący Komisji
Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Jerzy Markowski



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

1) w art. 8:

a) w ust. 1 wyraz "pięciu" zastępuje się wyrazem "siedmiu",

b) w ust. 5 dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

"6) przedstawiciel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;

 7) przedstawiciel Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.";

Poprawka
sen. A. Bieli

2) w art. 8 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przewodniczący Komisji, zastępcy Przewodniczącego Komisji

oraz członkowie Komisji powinni:

1) posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw

cywilnych i obywatelskich;

2) być nieskazitelnego charakteru.";

Poprawka
sen. A. Bieli

3) w art. 8 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Przewodniczący Komisji może być odwołany przez Prezesa

Rady Ministrów przed upływem kadencji po uzyskaniu opinii

właściwej komisji sejmowej.";

Poprawka
sen. A. Bieli

4) w art. 11 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się

ust. 2 w brzmieniu:

"2. Stronom w postępowaniu przed Komisją przysługuje prawo

odwołania się od decyzji Komisji do sądu.";

Poprawka
sen. A. Bieli

5) w art. 12 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W uzasadnieniu decyzji, której nadano rygor natychmiastowej

wykonalności, Komisja określa, jaki ważny interes uczestników

rynku kapitałowego lub jakie zagrożenie prawidłowego

funkcjonowania tego rynku wymagało zastosowania rygoru

natychmiastowej wykonalności.";

Poprawka
sen. A. Bieli
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6) w art. 16 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust.

2 w brzmieniu:

"2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, podlega publikacji w

Dzienniku Urzędowym, o którym mowa w art. 7 ust. 4.";

Poprawka
sen. A. Bieli

7) w art. 21 w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Komisja może wydać taką zgodę po otrzymaniu opinii

odpowiednich służb ochrony państwa.";

Poprawka
sen. A. Bieli

8) w art. 26 w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 2" zastępuje się

wyrazami "ust. 7";

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

9) w art. 26 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Kontrolerzy powinni posiadać odpowiednie wykształcenie i

doświadczenie zawodowe. W szczególności kontrolerem może

być ten, kto:

1) posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni

praw cywilnych i obywatelskich;

2) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków

służbowych;

3) ma nienaganną opinię i nie był karany za przestępstwo

popełnione z winy umyślnej;

4) posiada prawo wykonywania zawodu maklera papierów

wartościowych lub doradcy inwestycyjnego;

5) posiada co najmniej trzyletni staż pracy w podmiotach

nadzorowanych.";

Poprawka
sen. A. Bieli

10) w art. 27 w ust. 2 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i

dodaje się wyrazy "w zakresie, o którym mowa w ust. 1";

Poprawka
sen. A. Bieli
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Uwaga:

Poprawki nr 11 i 12 należy głosować łącznie.

11) w art. 28 w ust. 1:

a) dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) imiona i nazwiska kontrolerów niebędących pracownikami

urzędu Komisji;",

b) dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) rodzaj, serię i numer dokumentów tożsamości

kontrolerów;";

Poprawka
sen. A. Bieli

12) w art. 30 w ust. 2:

a) w zdaniu pierwszym po wyrazie "służbową" dodaje się wyrazy ",

dokument tożsamości",

b) w zdaniu drugim wyrazy "oraz legitymację służbową" zastępuje

się wyrazami ", legitymację służbową i dokument tożsamości";

Poprawka
sen. A. Bieli

13) w art. 31 w ust. 7 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

"Przewodniczący uzasadnia pisemnie zmianę składu osobowego

zespołu kontrolującego.";

Poprawka
sen. A. Bieli

14) w art. 32 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"W tych przypadkach upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

powinno wskazywać, o jakie zagrożenie bezpieczeństwa obrotu

chodzi, oraz uzasadniać dlaczego czynności kontrolne są niecierpiące

zwłoki.";

Poprawka
sen. A. Bieli

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 15 wyklucza głosowanie poprawki nr 16.

15) w art. 52 skreśla się pkt 1-9, 11, 12 lit. b i c, 13-16, 21, 22

oraz 24-27;

Poprawka
sen. A. Bieli
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16) w art. 52 w pkt 14, w art. 107 w ust. 5 wyrazy "ust. 2 pkt 3"

zastępuje się wyrazami "ust. 2 pkt 2 i 3";

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

17) w art. 52 skreśla się pkt 19; Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

18) w art. 52 w pkt 20, w ust. 1 wyrazy "pkt 4, 6, 7 i 15" zastępuje się

wyrazami "pkt 4, 6 i 15".

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

................................................................................................................................................................


