
EUROPEJSKI ORGAN NADZORU BANKOWEGO

Decyzja Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego zmieniająca decyzję EUNB potwierdzającą 
brak różnicy co do jakości między niezamówionymi ocenami kredytowymi dokonywanymi przez 

określone ECAI a ocenami kredytowymi dokonywanymi przez nie na zlecenie (2016/C 266/05)

(2017/C 244/03)

RADA ORGANÓW NADZORU EUROPEJSKIEGO URZĘDU NADZORU BANKOWEGO

uwzględniając rozporządzenie 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 (1) (zwane dalej „rozporządzeniem EUNB” i „EUNB”),

uwzględniając art. 138 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (2),

A TAKŻE MAJĄC NA UWADZE, CO NASTĘPUJE:

(1) Zgodnie z art. 138 rozporządzenia (UE) 575/2013 dopuszcza się korzystanie z niezamówionych ocen kredyto
wych zewnętrznych instytucji oceny wiarygodności kredytowej („ECAI”) w celu określenia wag ryzyka, które 
należy przypisać aktywom i pozycjom pozabilansowym w celu obliczenia wymogów w zakresie funduszy wła
snych, pod warunkiem potwierdzenia przez EUNB, że niezamówione oceny kredytowe danej ECAI nie różnią się 
co do jakości od ocen kredytowych dokonywanych przez tę samą ECAI na zlecenie. Zgodnie z tym samym arty
kułem EUNB odmawia wydania takiego potwierdzenia lub odwołuje je w przypadku, gdy dana ECAI wykorzystała 
niezamówioną ocenę kredytową do wywarcia na ocenianym podmiocie presji po to, by podmiot ten złożył zlece
nie na dokonanie oceny kredytowej lub wykonanie innych usług. Na tej podstawie w dniu 22 lipca 2016 r. opubli
kowano decyzję EUNB 2016/C 266/05 potwierdzającą brak różnicy co do jakości między niezamówionymi oce
nami kredytowymi dokonywanymi przez określone ECAI a ocenami kredytowymi dokonywanymi przez nie na 
zlecenie (3).

(2) Od czasu opublikowania decyzji EUNB 2016/C 266/05 zarejestrowano lub certyfikowano nowe ECAI, wobec któ
rych niezbędne jest również przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 138 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 
Ponadto jedna z ECAI, która była zarejestrowana w chwili opublikowania decyzji 2016/C 266/05, zaczęła wyda
wać niezamówione oceny kredytowe w następstwie przyjęcia wspomnianej decyzji w sprawie niezamówionych 
ocen kredytowych. Ponadto od czasu publikacji decyzji 2016/C 266/05, wycofano rejestrację agencji ratingowej 
ECAI Feri EuroRating Services AG (4), ponieważ nie spełnia już ona definicji ECAI, o której mowa w art. 4 ust. 1 
pkt. 98 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. W wyniku tego należy przeprowadzić ocenę, o której mowa 
w art. 138 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 również w odniesieniu do nowo zarejestrowanych lub certyfikowa
nych ECAI oraz dla ECAI nowo oferującej niezamówione oceny kredytowe, jak również usunąć odniesienia do 
organu, który przestał kwalifikować się jako ECAI od chwili opublikowania decyzji 2016/C 266/05.

(3) Właściwe ECAI poinformowano o zamiarze przyjęcia przez EUNB tej decyzji, miały one również możliwość 
przedstawienia swoich stanowisk w tej sprawie.

(4) Decyzję 2016/C 266/05 należy odpowiednio zmienić,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W decyzji Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego 2016/C 266/05 wprowadza się następujące zmiany:

1) do wykazu znajdującego się w załączniku dodaje się następujące ECAI:

— Creditreform Rating AG

— Egan-Jones Ratings Co.

(1) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12.
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościo

wych dla  instytucji  kredytowych i  firm inwestycyjnych,  zmieniające  rozporządzenie  (UE)  nr  648/2012 (Dz.U.  L  176 z  27.6.2013, 
s. 1).

(3) Dz.U. C 266 z 22.7.2016, s. 4.
(4) Komunikat prasowy ESMA71-99-376 z dnia 29 marca 2017 r.
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— HR Ratings de México, S.A. de C.V.

— INC Rating Sp. z o.o.

— modeFinance S.r.l.

— Rating-Agentur Expert RA GmbH;

2) z wykazu znajdującego się w załączniku usuwa się następującą ECAI:

Feri EuroRating Services AG.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Londynie dnia 18 lipca 2017 r.

W imieniu Rady Organów Nadzoru

Andrea ENRIA

Przewodniczący
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