
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 5 października 2012 r. 

w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Australii za równoważne z wymogami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji 

ratingowych 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2012/627/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie 
agencji ratingowych ( 1 ), w szczególności jego art. 5 ust. 6, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 17 listopada 2009 r. Komisja upoważniła 
Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem 
Papierów Wartościowych (CESR), którego zadania przejął 
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościo
wych ustanowiony dnia 1 stycznia 2011 r. na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europej
skiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościo
wych) ( 2 ) (EUNGiPW), do wydania opinii technicznej 
dotyczącej ram prawnych i nadzorczych Australii odno
szących się do agencji ratingowych. 

(2) W swojej opinii z dnia 18 kwietnia 2012 r. EUNGiPW 
stwierdził, że australijskie ramy prawne i nadzorcze 
odnoszące się do agencji ratingowych mogą zostać 
uznane za równoważne z rozporządzeniem (WE) nr 
1060/2009. 

(3) Zgodnie z art. 5 ust. 6 akapit drugi rozporządzenia (WE) 
nr 1060/2009, aby móc uznać ramy prawne i nadzorcze 
państwa trzeciego za równoważne z rozporządzeniem 
(WE) nr 1060/2009, niezbędna jest ocena spełnienia 
trzech warunków. 

(4) Zgodnie z pierwszym warunkiem agencje ratingowe 
w państwie trzecim podlegają wymogowi uzyskania 
zezwolenia lub rejestracji oraz skutecznemu bieżącemu 
nadzorowi i egzekwowaniu wymogów. Australijskie 
ramy prawne i regulacyjne odnoszące się do agencji 
ratingowych zostały wprowadzone w dniu 1 stycznia 
2010 r. Wszystkie odnośne przepisy ustawowe i wyko
nawcze, tj. ustawa o spółkach (Corporations Act) z 2001 r. 
oraz ustawa o australijskiej komisji ds. papierów warto 
ściowych i inwestycji (Australian Securities and Investments 

Commission Act) z 2001 r., weszły już w życie. Zgodnie 
z tymi ramami regulacyjnymi agencje ratingowe 
podlegają obowiązkowi rejestracji i bieżącemu nadzorowi 
ze strony australijskiej komisji ds. papierów wartościo
wych i inwestycji (ASIC). Australijskie ramy prawne 
i nadzorcze dają ASIC dostateczne uprawnienia, aby 
umożliwić skuteczny nadzór i egzekwowanie wymogów 
w odniesieniu do agencji ratingowych, w tym upraw
nienie do nakładania kar na agencje ratingowe, które 
naruszyły obowiązujące przepisy: ASIC może zająć 
księgi, które nie zostały przedstawione przez agencję 
ratingową. Na podstawie nakazu rewizji wydanego 
przez właściwy organ sądowy ASIC ma prawo prze
szukać lokale agencji ratingowej. Oprócz tego ustawa 
o spółkach uprawnia ASIC do wystąpienia do sądu fede
ralnego o wydanie nakazu cofnięcia licencji agencji ratin
gowej. Po takim cofnięciu licencji ASIC może wystąpić 
do sądu o wydanie trwałego zakazu wydawania ratingów 
kredytowych w Australii przez daną agencję ratingową. 
Zgodnie z ustawą o spółkach ASIC może także wystąpić 
o wydanie wobec agencji ratingowej nakazu zaprzestania 
niezgodnych z prawem działań lub nałożyć karę 
pieniężną w przypadku niewywiązania się przez agencję 
z obowiązków przewidzianych w odpowiednich przepi
sach dotyczących usług finansowych. Umowa o współ
pracy zawarta pomiędzy EUNGiPW a ASIC przewiduje 
wymianę informacji w zakresie środków egzekwujących 
i środków nadzorczych podjętych wobec agencji ratingo
wych prowadzących działalność transgraniczną. 

(5) Zgodnie z drugim z wymienionych warunków agencje 
ratingowe w państwie trzecim muszą podlegać prawnie 
wiążącym przepisom równoważnym z przepisami art. 
6–12 i załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 
1060/2009. Australijskie ramy prawne i nadzorcze są 
zgodne z celami unijnych ram regulacyjnych odnoszą
cych się do agencji ratingowych w zakresie zarządzania 
konfliktami interesów. Zarządzanie konfliktami interesów 
jest wymagane na mocy przepisów australijskich (ustawa 
o ASIC), które przewidują obowiązek zarządzania 
konfliktami interesów i wymogi organizacyjne, w szcze
gólności w zakresie outsourcingu, prowadzenia rejestrów 
i poufności. Jeżeli chodzi o ład korporacyjny, określone 
przez ASIC warunki licencji wymagają, aby sposób orga
nizacji agencji ratingowych zapewniał brak wpływu ich 
interesów gospodarczych na niezależność i rzetelność 
prowadzonej działalności ratingowej. Australijskie ramy 
wymagają ponadto od agencji ratingowych ustanowienia 
komórki ds. przeglądu odpowiedzialnej za rygorystyczne 
przeglądy metod dotyczących ratingu kredytowego i prze
widują szereg wymogów dotyczących ujawnień w odnie
sieniu do ratingów kredytowych i działalności kredyto
wej. Australijskie ramy prawne i nadzorcze spełniają
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zatem cele rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 w odnie
sieniu do zarządzania konfliktami interesów, procesów 
organizacyjnych oraz procedur, którymi musi 
dysponować agencja ratingowa, jakości ratingów kredy
towych i metod ich tworzenia, ujawniania ratingów 
kredytowych oraz powszechnego i okresowego ujaw
niania informacji na temat działalności w zakresie ratingu 
kredytowego. Zapewniają one zatem równoważne zabez
pieczenia, jeśli chodzi o uczciwość, przejrzystość, prawid 
łowe zarządzanie agencjami ratingowymi oraz wiarygod
ność ich działalności w zakresie ratingu kredytowego. 

(6) Zgodnie z trzecim warunkiem system regulacyjny 
państwa trzeciego musi zapobiegać ingerencji organów 
nadzoru i innych organów publicznych w tym państwie 
w treść ratingów kredytowych i w metody ich tworzenia. 
Każda taka ingerencja w ratingi kredytowe i metody ich 
tworzenia byłaby sprzeczna z celami rozdziału 7 austra
lijskiej ustawy o spółkach z 2001 r. i celami ASIC. ASIC 
ani żaden inny organ publiczny nie ma uprawnień do 
ingerowania w treść ratingów kredytowych ani w metody 
ich tworzenia. 

(7) W świetle przeanalizowanych czynników można uznać, 
że australijskie ramy prawne i nadzorcze odnoszące się 
do agencji ratingowych spełniają warunki ustanowione 
w art. 5 ust. 6 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 
1060/2009. Australijskie ramy prawne i nadzorcze 
odnoszące się do agencji ratingowych należy zatem 
uznać za równoważne z ramami prawnymi i nadzor
czymi ustanowionymi rozporządzeniem (WE) nr 
1060/2009. Komisja, we współpracy z EUNGiPW, będzie 

w dalszym ciągu monitorować zmiany australijskich ram 
prawnych i nadzorczych odnoszących się do agencji 
ratingowych oraz spełnienie warunków, na podstawie 
których podjęto niniejszą decyzję. 

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Europejskiego Komitetu Papierów Wartościo
wych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Do celów art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 australij
skie ramy prawne i nadzorcze odnoszące się do agencji ratin
gowych uznaje się za równoważne z wymogami rozporzą
dzenia (WE) nr 1060/2009. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opub
likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 5 października 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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