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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1060/2009 frá 16. september 2009 um lánshæfismatsfyrirtæki ( 
), einkum 6. mgr. 5. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Þann 12. júní 2009 veitti framkvæmdastjórnin 
samstarfsnefnd evrópskra verðbréfaeftirlitsaðila (CESR) 
umboð og fór fram á tækniráðgjöf þeirra að því er varðar 
tæknilegt mat á laga- og eftirlitsramma Japans varðandi 
lánshæfismatsfyrirtæki.

2) Í ráðleggingum sínum frá 21. maí 2010 lagði 
samstarfsnefnd evrópskra verðbréfaeftirlitsaðila til að laga- 
og eftirlitsrammi Japans varðandi lánshæfismatsfyrirtæki 
teldist jafngildur reglugerðinni.

3) Samkvæmt öðrum undirlið 6. mgr. 5. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 1060/2009, þarf að meta hvort þrjú skilyrði séu 
uppfyllt til að laga- og eftirlitsrammi í þriðja landi teljist 
jafngildur reglugerð (EB) nr. 1060/2009.

4) Samkvæmt fyrsta skilyrðinu verða lánshæfismatsfyrirtæki 
í því þriðja landi að hafa leyfi eða vera skráð og háð 
viðvarandi, skilvirku eftirliti og framfylgd. Japanski laga- 
og eftirlitsramminn varðandi lánshæfismatsfyrirtæki 
samanstendur af lögum um fjármálagerninga og 
verðbréfamarkaði (lög nr. 25 frá 1948) í tengslum 
við reglugerð um lánshæfismatsfyrirtæki; reglugerð 
stjórnarskrifstofu um viðskipti með fjármálagerninga 
(reglugerð nr. 52 frá 2007) í tengslum við reglugerðina  um 

lánshæfismatsfyrirtæki; reglugerð stjórnarskrifstofu um 
skilgreiningar samkvæmt 2. gr. laga um verðbréfamarkaði 
(reglugerð fjármálaráðuneytis nr. 14 frá 1993) í tengslum 
við reglugerðina um lánshæfismatsfyrirtæki, sem og 
heildarleiðbeiningar eftirlits með rekstraraðilum 
fjármálagerninga (viðbætir) og leiðbeiningar eftirlits með 
lánshæfismatsfyrirtækjum. Í júní 2009 setti japanska 
þingið (Diet) löggjöf sem innleiddi nýjan regluramma 
fyrir lánshæfismatsfyrirtæki, sem var fylgt eftir með 
útgáfu á fyrirmælum ríkisstjórnarinnar og reglugerðum 
stjórnarskrifstofu í desember 2009 sem mæltu fyrir 
um nánari skilmála og skilyrði þessa ramma. Með 
rammanum, sem tók gildi í apríl 2010 er þess krafist 
að lánshæfismatsfyrirtæki sé skráð hjá Fjármálaeftirliti 
Japans (JFSA) til að nota megi lánshæfismat þess 
í eftirlitsskyni í Japan og leggur lagalega bindandi 
skuldbindingar á lánshæfismatsfyrirtæki og eftirlit þeirra 
á áframhaldandi grundvelli. Fjármálaeftirlit Japans 
hefur yfir breiðu og yfirgripsmiklu valdsviði að ráða og 
getur gripið til fjölda ráðstafana, þ.m.t. viðurlaga gegn 
lánshæfismatsfyrirtækjum vegna brota á ákvæðum laga 
um fjármálagerninga og verðbréfamarkaði í tengslum við 
reglugerðina um lánshæfismatsfyrirtæki.

5) Samkvæmt öðru skilyrðinu verða lánshæfismatsfyrirtæki 
í því þriðja landi að falla undir lagalega bindandi 
reglur sem eru jafngildar þeim sem settar eru fram í 
6.–12. gr. og I. viðauka reglugerðar (EB) nr. 1060/2009. 
Japanska kerfið byggist á: skyldu til að starfa í góðri trú, 
skuldbindingu lánshæfismatsfyrirtækis um að koma á 
fót rekstrarstjórnarkerfum fyrir sanngjarna og viðeigandi 
framkvæmd lánshæfismatsviðskipta fyrir tilstilli fjölda 
ítarlegra krafna og forskrifta, umfangsmikilla ákvæða 
í tengslum við að komast hjá, stýringu og uppljóstrun 
hagsmunaárekstra, og skylduna að skrá og veita 
upplýsingar bæði til Fjármálaeftirlits Japans og almennings. 
Japanski ramminn uppfyllir markmið reglugerðar (EB) 
nr. 1060/2009 varðandi stýringu hagsmunaárekstra, 
skipulagsferla og aðferða sem lánshæfismatsfyrirtæki 
þarf að hafa yfir að ráða, gæði matsins og aðferð við mat, 
birtingu lánshæfismats og almenna og reglulega birtingu 
á lánshæfismatsstarfsemi. Því veitir japanski ramminn 
jafngilda vernd með tilliti til heilleika, gagnsæi, góðra 
stjórnunarhátta lánshæfismatsfyrirtækja og áreiðanleika 
lánshæfismatsstarfsemi.

ÁkvÖRÐUN FRAmkvæmdASTjóRNARINNAR

frá 28. september 2010

um viðurkenningu á að laga- og eftirlitsrammi japans jafngildi kröfunum í reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009 um lánshæfismatsfyrirtæki (*)

(tilkynnt með númeri C(2010) 6418)

(2010/578/ESB)

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 254, 29.9.2010, bls. 46. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 53/2012 frá 30. mars 
2012 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, 
(bíður birtingar).

(1) Stjtíð. ESB L 302, 17.11.2009, bls. 1.
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6) Samkvæmt þriðja skilyrðinu verður reglukerfi í því 
þriðja landi að koma í veg fyrir afskipti eftirlitsyfirvalda 
og annarra opinberra yfirvalda þess þriðja lands af 
efnisinntaki lánshæfismats og aðferðum. Fjármálaeftirliti 
Japans er í þessu tilliti bannað með lögum að skipta 
sér af meginatriðum lánshæfismats og aðferðum við 
lánshæfismat.

7) Með tilliti til kannaðra þátta, er hægt að telja að skilyrðin 
sem mælt var fyrir um í öðrum undirlið 6. mgr. 5. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 1060/2009 séu uppfyllt af japönskum 
laga- og eftirlitsramma lánshæfismatsfyrirtækja. Því 
skal telja japanskan laga- og eftirlitsramma lánshæfis-
matsfyrirtækja jafngildan þeim laga- og eftirlitsramma 
sem komið var á með reglugerð (EB) nr. 1060/2009.

8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit evrópsku verðbréfanefndarinnar.

 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Að því er varðar 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1060/2009 skal telja 
japanskan laga- og eftirlitsramma vegna lánshæfismatsfyrirtækja 
jafngildan kröfum reglugerðar (EB) nr. 1060/2009.

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel, 28. september 2010.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Michel Barnier

 framkvæmdastjóri.


