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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 lánshæfis mats-
fyrirtæki(1), einkum 6. mgr. 5. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Þann 17. nóvember 2009 veitti framkvæmdastjórnin 
samstarfsnefnd evrópskra verðbréfaeftirlitsaðila (CESR) 
umboð, en Evrópska eftirlitsstofnunin á verðbréfa-
markaði, sem komið var á fót þann 1. janúar 2011 sam-
kvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 
nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót 
evrópsku eftirlitsyfirvaldi (Evrópska eftirlitsstofnunin 
á verðbréfamarkaði) (2) (e. ESMA), hefur tekið við 
verkefnum hennar, og fór fram á ráðgjöf þeirra að því er 
varðar tæknilegt mat á laga- og eftirlitsramma Ástralíu 
varðandi lánshæfismatsfyrirtæki.

2)  Í ráðleggingum sínum frá 18. apríl 2012 lagði Evrópska 
eftirlitsstofnunin á verðbréfamarkaði til að laga- og 
eftirlitsrammi Ástralíu varðandi lánshæfismatsfyrirtæki 
teldist jafngildur reglugerð (EB) nr. 1060/2009.

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. Ástralski 
laga- og regluramminn varðandi lánshæfismatsfyrirtæki 
var innleiddur 1. janúar 2010. Öll viðeigandi lög og 
reglugerðir, nánar tiltekið „Corporations Act“ (2001) og 
lög um verðbréfa- og fjárfestingarnefnd Ástralíu (e. ASIC) 
(2001), hafa öðlast gildi. Samkvæmt þessum regluramma 
verða lánshæfismatsfyrirtæki að vera skráð og undir 
viðvarandi eftirliti verðbréfa- og fjárfestingarnefndar 
Ástralíu. Ástralski laga- og eftirlitsramminn veitir verð-
bréfa- og fjárfestingarnefnd Ástralíu fullnægjandi 
heimildir til að framkvæma skilvirkt eftirlit og framfylgd 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 274, 9.10.2012, bls. 30. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 84/2013 frá 3 maí 2013 
um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, bíður 
birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 302, 17.11.2009, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84.

varðandi lánshæfismatsfyrirtæki, þ.m.t. heimild til að grípa 
til viðurlaga gegn lánshæfismatsfyrirtækjum sem brjóta 
gildandi reglur: Verðbréfa- og fjárfestingarnefnd Ástralíu 
getur fengið heimild til að leggja hald á reikningshald 
sem lánshæfismatsfyrirtæki leggja ekki fram. Verðbréfa- 
og fjárfestingarnefnd Ástralíu hefur á grundvelli leitar-
heimildar, sem lögbært dómsmálayfirvald hefur veitt, 
heimild til að leita í húsnæði lánshæfismatsfyrirtækja. 
Auk þess veitir „Corporations Act“ verðbréfa- og 
fjárfestingar nefnd Ástralíu heimild til að fara fram á að 
alríkisdómstóll felli leyfi lánshæfismatsfyrirtækis úr 
gildi. Eftir slíka niðurfellingu leyfis getur verðbréfa- og 
fjárfestingarnefnd Ástralíu óskað eftir dómsúrskurði 
um að banna lánshæfismatsfyrirtæki varanlega að gefa 
út lánshæfismat í Ástralíu. Samkvæmt „Corporations 
Act“ getur verðbréfa- og fjárfestingarnefnd Ástralíu 
einnig óskað eftir úrskurði um að stöðva ólöglegt 
atferli lánshæfis matsfyrirtækis, eða beitt sektum, 
ef lánshæfis matsfyrirtækið hefur brotið í bága við 
einhverjar skuldbindingar sínar samkvæmt viðkomandi 
löggjöf um fjármálaþjónustu. Í samstarfssamningi 
Evrópsku eftirlitsstofnunarinnar á verðbréfamarkaði og 
verðbréfa- og fjárfestingarnefnd Ástralíu er kveðið á um 
upplýsingaskipti að því er varðar framfylgdar- og eftirlits-
ráðstafanir gegn lánshæfismatsfyrirtækjum sem starfa 
þvert á landamæri.

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. Ástralski 
laga- og eftirlitsramminn uppfyllir markmið regluramma 
Evrópusambandsins varðandi lánshæfismatsfyrirtæki 
í tengslum við stýringu hagsmunaárekstra. Í áströlsku 
lög gjöfinni (e. ASIC act) er þess krafist að tekið sé á 
hagsmunaárekstrum, þ.m.t. skyldan til að stýra hags-
munaárekstrum og skipulagskröfur, einkum að því er 
varðar útvistun, skráahald og trúnaðarkvöð. Með tilliti til 
stjórnarhátta fyrirtækja skal lánshæfismatsfyrirtæki, að 
því er varðar skilyrði verðbréfa- og fjárfestingarnefndar 
Ástralíu fyrir leyfi, skipulagt þannig að viðskipta hags-
munir þess skerði ekki óhæði og nákvæmni lánshæfis-
matsstarfsemi þess. Í ástralska rammanum er þess 
einnig krafist að lánshæfismatsfyrirtæki komi á ströngu 
endurskoðunarferli varðandi aðferðir við lánshæfismat 
og felur hann í sér margvíslegar birtingarköfur að því 
er varðar lánshæfismat og matsstarfsemi. Ástralski laga- 
og eftirlitsramminn uppfyllir því markmið reglugerðar 
(EB) nr. 1060/2009 varðandi stýringu hagsmunaárekstra, 
skipulagsferla og aðferða sem lánshæfismatsfyrirtæki 
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þarf að hafa yfir að ráða, gæði matsins og aðferð við 
mat, birtingu lánshæfismats og almenna og reglulega 
birtingu á lánshæfismatsstarfsemi. Því veitir ramminn 
jafngilda vernd með tilliti til heilleika, gagnsæis, góðra 
stjórnunarhátta lánshæfismatsfyrirtækja og áreiðanleika 
lánshæfismatsstarfsemi.

6)  Samkvæmt þriðja skilyrðinu verður reglukerfi í þriðja 
landi að koma í veg fyrir afskipti eftirlitsyfirvalda og 
annarra opinberra yfirvalda þess þriðja lands af efnis-
inntaki lánshæfismats og aðferðum. Slík afskipti af 
láns hæfismati og aðferðum við mat brýtur í bága við 
markmiðin í 7. kafla ástralska „Corporations Act“ frá 
2001 og markmið verðbréfa- og fjárfestingarnefndar 
Ástralíu. Hvorki verðbréfa- og fjárfestingarnefnd Ástralíu 
né annað opinbert yfirvald hefur heimild til að skipta sér 
af inntaki lánshæfismats eða 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 áströlskum 
laga- og eftirlitsramma lánshæfismatsfyrirtækja. Því skal 
telja ástralskan laga- og eftirlitsramma lánshæfismats-
fyrirtækja jafngildan þeim laga- og eftirlitsramma sem 
komið var á með reglugerð (EB) nr. 1060/2009. Fram-
kvæmdastjórnin mun í samstarfi við Evrópsku eftirlits-

stofnunina á verðbréfamarkaði halda áfram að hafa eftirlit 
með þróun ástralska laga- og eftirlitsrammans vegna 
lánshæfismatsfyrirtækja og hvort skilyrðin, sem þessi 
ákvörðun byggir á, eru uppfyllt.

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 
ástralskan laga- og eftirlitsramma vegna lánshæfismatsfyrirtækja 
jafngildan kröfunum í reglugerð (EB) nr. 1060/2009.

2. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í 
Stjórnar tíðindum Evrópusambandsins.

Gjört í Brussel 5. október 2012.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO


