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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009 frá 16. september 2009 um 
lánshæfismatsfyrirtæki(1), einkum 6. mgr. 5. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Hinn 22. október 2012 veitti framkvæmdastjórnin Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni
(ESMA) umboð og fór fram á ráðgjöf hennar að því er varðar tæknilegt mat á laga- og eftirlitsramma
Argentínuvarðandilánshæfismatsfyrirtæki.

2) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin greindi frá því, í niðurstöðum tækniráðgjafar sinnar frá
31. maí 2013, og í uppfærslunni við þá tækniráðgjöf frá 18. desember 2013, að laga- og eftirlitsrammi 
Argentínuvarðandilánshæfismatsfyrirtækiværisambærilegurþeimsemmælterfyrirumíreglugerð
(EB) nr. 1060/2009.

3) Þrjúskilyrðiþurfa,samkvæmtöðrumundirlið6.mgr.5.gr.reglugerðar(EB)nr.1060/2009,aðvera
uppfyllttilaðlaga-ogeftirlitsrammiíþriðjalanditeljistjafngildurkröfumþeirrarreglugerðar.

4) Samkvæmt fyrsta skilyrðinuverða lánshæfismatsfyrirtæki í þriðju löndumaðhafa starfsleyfi eða
vera skráð og falla undir skilvirkt eftirlit og framfylgd á áframhaldandi grundvelli.Argentínski
laga-og regluramminnhefurverið ígildi frá1992.Hannvarnýlegaendurskoðaðurogefldurog
samanstendur um þessar mundir af lögum nr. 26831 („lög um fjármagnsmarkaði“), samþykkt
29. nóvember 2012 og aukin með tilskipun nr. 1023/13 frá 29. júlí 2013, sem fastsetja almennar
meginreglur um argentínska fjármálamarkaði þ.m.t. með víðtækum meginreglum sem gilda um
lánshæfismatsfyrirtæki,ognýjumframkvæmdareglugerðumargentínskunefndarinnarumverðbréf
(ComisionNacionaldeValores,CNV)semsamþykktarvorumeðalmennrireglugerðnr.622/2013,
semölleruígildi.Lánshæfismatsfyrirtækinverðaeinnigaðfaraaðöllumákvæðumhátternisreglna
Alþjóðasamtaka eftirlitsaðila á verðbréfamarkaði (IOSCO). Samkvæmt þessum regluramma verða
lánshæfismatsfyrirtæki að vera skráð og undir viðvarandi eftirliti verðbréfanefndar Argentínu.
Í lögum nr. 26.831 eru settar fram heimildir verðbréfanefndar Argentínu til eftirlits og viðurlaga.
Verðbréfanefnd Argentínu hefur valdheimildir til að framkvæma skoðanir og rannsóknir að því er
varðareinstaklingaoglögaðilasemheyraundireftirlithennar,óskaeftiraðstoðlöggæsluyfirvalda,
eigafrumkvæðiaðlögsóknumogtilkynnaglæpi.VerðbréfanefndArgentínuframkvæmirrannsóknir
annað hvert ár á staðnumog á gögnum fyrir hvert skráð lánshæfismatsfyrirtæki.Verðbréfanefnd
Argentínu er heimilt, þegar viðeigandi ákvæði hafa verið brotin, að leggja á viðurlög á borð við
sektir eða bann í aðminnsta kosti fimm ár við framkvæmd skyldustarfa sem framkvæmdastjóri,
stjórnandi, endurskoðandi eða aðili í matsnefndinni. Verðbréfanefnd Argentínu er einnig heimilt að
svipta tímabundið eða varanlega þá einstaklinga sembera ábyrgð og einnig afturkalla skráningu
eða starfsleyfi viðkomandi lánshæfismatsfyrirtækja. Verðbréfanefnd Argentínu heldur opinbera
skráummál til að framfylgja lögumávefsetri sínuþar semkoma framupplýsingarumhvenær
mál hófust, endanleg ákvörðun er tekin og viðurlög lögð á. Í samstarfssamningi Evrópsku verðbr
éfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar og verðbréfanefndar Argentínu er kveðið á um upplýsingaskipti
aðþvíervarðarframfylgdar-ogeftirlitsráðstafanirgegnlánshæfismatsfyrirtækjumsemstarfayfir
landamæri.ÁþessumgrundvelliættiaðtakatillittilþessaðlánshæfismatsfyrirtækiíArgentínufalla
undirskráningarkröfursemerujafngildarþeimsemmælterfyrirumíreglugerð(EB)nr.1060/2009
ogfyrirkomulagargentínskseftirlitsogframfylgdarsemerjafngiltþvísemlánshæfismatsfyrirtækin
hafa,beitaogframfylgjaáskilvirkanhátt.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 132, 3.5.2014, bls. 68. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  
nr.205/2016frá23.september2016umbreytinguáIX.viðauka(Fjármálaþjónusta)viðEES-samninginn,biðurbirtingar

(1) Stjtíð. ESB L 302, 17.11.2009, bls. 1.
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5) Lánshæfismatsfyrirtæki í þriðja landi verða, samkvæmt öðru skilyrðinu, 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, að undanskilinni 6. gr. a, 6. gr. b, 8. gr. a, 8. gr. b, 8. gr. c og 11. gr. a, ba-
undirlið 3. liðar og liðum 3a og 3b í B-þætti I. viðauka þeirrar reglugerðar. Taka ætti tilhlýðilegt 
tillit til 1. mgr. 2. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 462/2013 (2) við mat á 
þvíhvort skilyrðiþettahefurveriðuppfyllt, aðþví ervarðardagsetninguþegar ákveðinákvæði
reglugerðar (EB) nr. 1060/2009 taka gildi. Samkvæmt argentínska laga- og eftirlitsrammanum verða 
lánshæfismatsfyrirtækiaðheyraundirstjórnsemberábyrgðáaðtryggjatraustaogvarfærnastjórnun
lánshæfismatsfyrirtækisins,ogaðmatsstarfseminsésjálfstæð,ogaðskilgreina,stýra,upplýsaum
og afnema hagsmunaárekstra með viðeigandi hætti. Verðbréfanefnd Argentínu skal samþykkja
viðunandi og skilvirkt skipulags- og stjórnunarfyrirkomulag í þessu skyni og einnig leggja fram
og viðhalda upplýsingum um raunverulega og hugsanlega hagsmunaárekstra sem varða aðila í 
matsnefndinni,stjórnarmenn,stjórnendurogstarfsmennfyrirmilligöngufjárhagsupplýsingakerfisins
(„Autopista de la informacion financiera“). VerðbréfanefndArgentínu skal koma á og viðhalda
varanlegriogskilvirkriregluvörslusemeróháðogheyrirbeintundirstjórnina.Argentínskilaga-
og eftirlitsramminn inniheldur ítarlegar reglur um útvistun, skráahald og trúnaðarkvöð með tilliti 
tilskipulagsferlaogmálsmeðferðarreglna.VerðbréfanefndArgentínuberskyldatilaðframkvæma
endurskoðun á matsaðferðum sínum, líkönum og helstu matsforsendum eigi sjaldnar en árlega og 
fylgjasteinnigmeðogendurskoðamötsíneigisjaldnarenfjórumsinnumáári.Argentínskiramminn
inniheldur víðtækar kröfur um upplýsingagjöf að því er varðar lánshæfismat og matsstarfsemi,
svosemskyldubundnanotkunmatsflokka,kröfunaumaðlánshæfismötséubirtþegarístaðeftir
umfjöllun matsnefndarinnar og að öll möt og matsskýrslur hennar verði lagðar fram til birtingar 
í gegnum fjárhagsupplýsingakerfið á vefsetri verðbréfanefndarArgentínu.Argentínski laga- og
eftirlitsramminn ætti því að skila sömu niðurstöðum og reglugerð (EB) nr. 1060/2009 varðandi 
stýringuhagsmunaárekstra,skipulagsferlaogmálsmeðferðasemlánshæfismatsfyrirtækiþarfaðhafa
yfiraðráða,gæðimataogmatsaðferðir,birtingulánshæfismatsogalmennaogreglulegabirtinguá
lánshæfismatsstarfsemi.Ramminnkveðurþvíáumjafngildaverndmeðtillititilheilleika,gagnsæis,
góðrastjórnunarháttalánshæfismatsfyrirtækjaogáreiðanleikalánshæfismatsstarfseminnar.

6) Samkvæmt þriðja skilyrðinu verður reglukerfið í þriðja landi að koma í veg fyrir afskipti
eftirlitsyfirvalda og annarra opinberra yfirvalda þess þriðja lands af efnisinntaki lánshæfismats
og aðferðafræði. Verðbréfanefnd Argentínu er stjórnsýslustofnun og fellur því undir lög 19549 
frá 3. apríl 1972, lögin um stjórnsýslumeðferð. Verðbréfanefnd Argentínu starfar eftir úrlausnum 
stjórnvalds og innan þess valdsviðs sem henni er falið. Engin lagaákvæði sem vitað er um veita 
verðbréfanefndinnieðaöðruopinberuyfirvaldiheimildtilaðhafaafskiptiafefnilánshæfismataeða
aðferðafræði þeirra.

7) Meðtilliti tilkannaðraþáttaerhægtaðteljaaðskilyrðinsemmælterfyrirumíöðrumundirlið
6.mgr.5.gr.reglugerðar(EB)nr.1060/2009séuuppfylltafargentínskumlaga-ogeftirlitsramma
lánshæfismatsfyrirtækja.Þvískalteljaargentínskanlaga-ogeftirlitsrammalánshæfismatsfyrirtækja
jafngildan þeim laga- og eftirlitsramma sem komið var á með reglugerð (EB) nr. 1060/2009. 
Framkvæmdastjórnin ætti, samkvæmt upplýsingum frá Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-
stofnuninni, að halda áfram að hafa eftirlit með þróun argentínska laga- og eftirlitsrammans vegna 
lánshæfismatsfyrirtækjaogathugahvortskilyrðin,semþessiákvörðunbyggirá,séuuppfyllt.

8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit evrópsku verð bréfa-
nefndarinnar.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Að því er varðar 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1060/2009 skal telja laga- og eftirlitsramma sem gildir í 
Argentínuvegnalánshæfismatsfyrirtækjajafngildankröfumreglugerðar(EB)nr.1060/2009.

(2) ReglugerðEvrópuþingsinsog ráðsins (ESB)nr.462/2013 frá21.maí2013umbreytinguá reglugerð (EB)nr.1060/2009um
lánshæfismatsfyrirtæki(Stjtíð.ESBL146,31.5.2013,bls.1).
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2. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Gjört í Brussel 28. apríl 2014.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

____________




