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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 5. oktober 2012 

om anerkjennelse av Australias rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer 

(2012/627/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurderings-

byråer(1), særlig artikkel 5 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  17. november 2009 ga Kommisjonen et mandat til 

Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn (CESR), hvis 

oppgaver er overtatt av Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA), som ble opprettet  

1. januar 2011 i henhold til europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 

om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet)(2), 

og anmodet om rådgivning med hensyn til den tekniske 

vurdering av Australias rettslige og tilsynsmessige 

rammer for kredittvurderingsbyråer. 

2)  I sitt råd gitt 18. april 2012 foreslo ESMA at de 

australske rettslige og tilsynsmessige rammer for 

kredittvurderingsbyråer anses som likeverdige med 

forordning (EU) nr. 1060/2009. 

3)  I henhold til artikkel 5 nr. 6 annet ledd i forordning (EF) 

nr. 1060/2009 må tre vilkår vurderes som oppfylt for at 

en tredjestats rettslige og tilsynsmessige rammer skal 

anses som likeverdige med forordning (EF) 

nr. 1060/2009. 

4)  I henhold til det første vilkåret må 

kredittvurderingsbyråer i tredjestater være underlagt 

krav om godkjenning eller registrering og løpende 

effektivt tilsyn og effektiv håndheving. Australias 

rettslige og tilsynsmessige rammer for 

kredittvurderingsbyråer ble innført 1. januar 2010. Alle 

relevante lover og forskrifter, det vil si Corporations Act 

av 2001 og Australian Securities and Investments 

Commission (ASIC) Act av 2001, er trådt i kraft. I 

henhold til disse rammereglene må 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 274 av 9.10.2012,  

s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2013 av  

3. mai 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 

61 av 31.10.2013, s. 53. 

(1) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 1. 

(2) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84. 

kredittvurderingsbyråer registreres hos og overvåkes 

fortløpende av det australske verdipapir- og 

investeringstilsynet (Australian Securities and 

Investments Commission, ASIC). Australias rettslige og 

tilsynsmessige rammer gir ASIC tilstrekkelig myndighet 

til å kunne utføre effektivt tilsyn og effektiv håndheving 

overfor kredittvurderingsbyråer, herunder myndighet til 

å ilegge sanksjoner overfor byråer ved overtredelse av 

gjeldende regler. ASIC kan ta beslag i regnskaper som 

ikke framlegges av kredittvurderingsbyråer. På grunnlag 

av ransakingsordre gitt av vedkommende 

rettsmyndighet kan ASIC gjennomsøke kreditt-

vurderingsbyråenes lokaler. ASIC får gjennom 

Corporations Act myndighet til å be en føderal domstol 

gi pålegg om å oppheve lisensen til et 

kredittvurderingsbyrå. Etter at en lisens er opphevet på 

en slik måte, kan ASIC be en domstol om permanent å 

forby kredittvurderingsbyrået å utstede kreditt-

vurderinger i Australia. I henhold til Corporations Act 

kan ASIC be om et pålegg om at ulovlig opptreden fra 

et kredittvurderingsbyrå stanses, eller at det ilegges 

bøter dersom byrået har handlet i strid med noen av sine 

forpliktelser etter den aktuelle lovgivningen om 

finansielle tjenester. Samarbeidsavtalen som er inngått 

mellom ESMA og ASIC, omfatter utveksling av 

opplysninger om håndhevings- og tilsynstiltak overfor 

kredittvurderingsbyråer som driver virksomhet på tvers 

av landegrensene. 

5)  I henhold til det andre vilkåret må 

kredittvurderingsbyråer i tredjestaten være underlagt 

rettslig bindende bestemmelser som er likeverdige med 

bestemmelsene i artikkel 6–12 og vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 1060/2009. Australias rettslige og 

tilsynsmessige rammer oppfyller målene i EUs 

rammeregler for kredittvurderingsbyråer når det gjelder 

behandling av interessekonflikter. Behandling av 

interessekonflikter er pålagt etter australsk rett (ASIC 

Act) og omfatter plikt til å håndtere interessekonflikter 

og organisatoriske krav, særlig når det gjelder 

driftsutsetting, registrering og fortrolighet. Når det 

gjelder foretaksstyring, krever ASICs lisensvilkår at et 

kredittvurderingsbyrå skal organiseres på en måte som 

sikrer at dets forretningsinteresser ikke påvirker 

uavhengigheten og nøyaktigheten i kredittvurderings-

virksomheten på en negativ måte. De australske 

rammereglene krever også at kredittvurderingsbyråer 

oppretter en omfattende kontrollfunksjon for 

kredittvurderingsmetoder, og de omfatter et bredt 

spekter av offentliggjøringskrav når det gjelder 

kredittvurderinger og kredittvurderingsvirksomhet. 

Australias rettslige og tilsynsmessige rammer oppfyller 
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derfor målene i forordning (EF) nr. 1060/2009 med 

hensyn til håndtering av interessekonflikter, 

organisatoriske prosesser og framgangsmåter som et 

kredittvurderingsbyrå må ha til rådighet, kvalitet på 

kredittvurderingene og kredittvurderingsmetodene, 

offentliggjøring av kredittvurderinger og generell og 

periodisk offentliggjøring av kredittvurderings-

virksomheten. De sørger dermed for likeverdig vern når 

det gjelder integritet, innsyn, god styring av 

kredittvurderingsbyråer og påliteligheten til 

kredittvurderingsvirksomheten. 

6)  I henhold til det tredje vilkåret skal tredjestatens 

rammeregler forhindre inngripen fra tredjestatens 

tilsynsmyndigheter og øvrige offentlige myndigheter når 

det gjelder kredittvurderingenes innhold og 

kredittvurderingsmetodene. Enhver slik inngripen i 

kredittvurderinger og kredittvurderingsmetoder ville 

være i strid med målene i kapittel 7 i den australske 

Corporations Act av 2001 og ASICs mål. Verken ASIC 

eller noen annen offentlig myndighet kan gripe inn mot 

innholdet i kredittvurderinger eller kredittvurderings-

metoder. 

7)  På bakgrunn av de undersøkte faktorer kan vilkårene 

fastsatt i artikkel 5 nr. 6 annet ledd i forordning (EF) nr. 

1060/2009 anses som oppfylt av Australias rettslige og 

tilsynsmessige rammer for kredittvurderingsbyråer. 

Derfor bør Australias rettslige og tilsynsmessige 

rammer for kredittvurderingsbyråer anses som 

likeverdige med de rettslige og tilsynsmessige rammene 

opprettet ved forordning (EF) nr. 1060/2009. 

Kommisjonen vil i samarbeid med ESMA fortsette å 

overvåke utviklingen av Australias rettslige og 

tilsynsmessige rammer for kredittvurderingsbyråer og 

oppfyllelsen av de vilkårene som danner grunnlag for 

denne beslutning. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Ved anvendelsen av artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1060/2009 

skal Australias rettslige og tilsynsmessige rammer for 

kredittvurderingsbyråer anses som likeverdige med kravene i 

forordning (EF) nr. 1060/2009. 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 5. oktober 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President

 __________  


