
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1212 

z dnia 25 lipca 2016 r. 

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardowych procedur 
i formularzy na potrzeby przedkładania informacji zgodnie z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/65/WE 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego 
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (1), w szczególności jej art. 99e ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z art. 99e dyrektywy 2009/65/WE należy ustanowić wspólne procedury i formularze na potrzeby 
przedkładania informacji Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) przez 
właściwe organy w odniesieniu do sankcji i środków, które te właściwe organy nakładają. 

(2)  W celu umożliwienia ESMA właściwego identyfikowania i rejestrowania informacji o sankcjach i środkach 
nałożonych zgodnie z art. 99 dyrektywy 2009/65/WE właściwe organy należy zobowiązać do tego, by 
przekazywane ESMA informacje o zgłaszanych sankcjach i środkach były szczegółowe i ujednolicone. 

(3)  Należy unikać powielania wpisów oraz negatywnych sporów kompetencyjnych między licznymi organami 
przekazującymi informacje w poszczególnym państwie członkowskim. Wyznaczenie jednego punktu 
kontaktowego w każdym państwie członkowskim, który byłby odpowiedzialny za kontakty z ESMA, jest 
najbardziej skutecznym i najmniej uciążliwym sposobem realizacji tego celu. 

(4)  W celu uwzględnienia istotnych informacji w rocznym sprawozdaniu na temat sankcji i środków, które ma być 
publikowane przez ESMA zgodnie z art. 99e ust. 1 dyrektywy 2009/65/WE, właściwe organy powinny 
przedstawiać informacje z wykorzystaniem specjalnych formularzy, wyraźnie wskazując, które artykuły 
dyrektywy 2009/65/WE zostały naruszone. 

(5)  Przy przedstawianiu informacji o sankcjach i środkach administracyjnych podanych do publicznej wiadomości 
zgodnie z art. 99e ust. 2 dyrektywy 2009/65/WE należy jasno określić sankcje i środki, podając odpowiednie 
informacje szczegółowe. Należy zatem określić formularz, który byłby w tym celu wypełniany przez właściwe 
organy. 

(6)  Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony 
Komisji przez ESMA. 

(7)  ESMA nie przeprowadził otwartych konsultacji publicznych na temat projektu wykonawczych standardów 
technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, ani też nie przeanalizował potencjalnych 
kosztów i korzyści związanych z wprowadzeniem standardowych formularzy i procedur dla właściwych organów, 
ponieważ byłoby to nieproporcjonalne w stosunku do zakresu i skutków tych formularzy i procedur, biorąc pod 
uwagę, że adresatami niniejszych wykonawczych standardów technicznych są jedynie właściwe organy krajowe 
państw członkowskich, a nie uczestnicy rynku. ESMA zasięgnął opinii Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd 
i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1095/2010 (2), 
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(1) Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32. 
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego 

Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji 
Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84). 



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Punkty kontaktowe 

1. Właściwe organy wyznaczają dla każdego państwa członkowskiego pojedynczy punkt kontaktowy na potrzeby 
przekazywania informacji, o których mowa w art. 2 i 3, oraz na potrzeby zgłaszania wszelkich kwestii dotyczących 
przedkładania takich informacji. 

2. Właściwe organy powiadamiają Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) o punktach 
kontaktowych, o których mowa w ust. 1. 

3. ESMA wyznacza punkt kontaktowy odpowiedzialny za przyjmowanie informacji, o których mowa w art. 2, oraz 
za zawiadamianie o wszelkich kwestiach dotyczących przyjmowania informacji określonych w art. 2 i 3. 

4. ESMA publikuje dane punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 3, na swojej stronie internetowej. 

Artykuł 2 

Coroczne przedkładanie informacji zbiorczych 

Właściwe organy przedstawiają ESMA informacje, o których mowa w art. 99e ust. 1 dyrektywy 2009/65/WE, 
wypełniając formularz określony w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. 

Informacje te dotyczą wszystkich sankcji i środków nałożonych w poprzednim roku kalendarzowym. 

Formularz ten wypełniany jest elektronicznie i przesyłany do ESMA pocztą elektroniczną z wykorzystaniem punktu 
kontaktowego, o którym mowa w art. 1 ust. 3, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku. 

Artykuł 3 

Procedury i formularze przedkładania informacji 

1. Właściwe organy zgłaszają ESMA sankcje i środki administracyjne, o których mowa w art. 99e ust. 2 dyrektywy 
2009/65/WE, wykorzystując istniejące interfejsy zapewnione przez systemy technologii informatycznych oraz 
odpowiednią bazę danych, ustanowione przez ESMA w celu zarządzania przyjmowaniem, przechowywaniem 
i publikacją informacji dotyczących tych sankcji i środków administracyjnych zgodnie z art. 99e dyrektywy 
2009/65/WE. 

2. Informacje o sankcjach i środkach administracyjnych przedkładane są ESMA w sprawozdaniu w formacie 
określonym w załączniku II. 

Artykuł 4 

Unieważnianie i aktualizacja sprawozdań 

1. Jeżeli właściwy organ pragnie unieważnić sprawozdanie, które uprzednio przedstawił ESMA zgodnie z art. 3, 
unieważnia on istniejące sprawozdanie i przesyła nowe. 

2. Jeżeli właściwy organ pragnie zaktualizować sprawozdanie, które uprzednio przedstawił ESMA zgodnie z art. 3, 
ponownie przedstawia on sprawozdanie po zaktualizowaniu informacji. 
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Artykuł 5 

Wejście w życie i stosowanie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 25 lipca 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK I 

Formularz na potrzeby corocznego przedkładania zbiorczych informacji dotyczących wszystkich 
nałożonych sankcji i środków 
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ZAŁĄCZNIK II 

Formularz na potrzeby przedstawiania informacji o sankcjach i środkach administracyjnych 
podanych do publicznej wiadomości 
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