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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 13 lipca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne
instytucje oceny wiarygodności kredytowej
Na podstawie art. 105b ust. 13 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106,
poz. 622 i Nr 131, poz. 763) zarządza się, co następuje:

4. Warunek przejrzystości metodologii opracowania oceny jest spełniony, jeżeli ECAI udostępnia stosowaną metodologię opracowania ocen lub jej zasady, umożliwiając potencjalnym użytkownikom dokonanie własnej
weryfikacji metodologii.”,

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia
19 listopada 2009 r. w sprawie ocen wiarygodności
kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej (Dz. U. Nr 204,
poz. 1576) wprowadza się następujące zmiany:

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Warunek przejrzystości ocen jest spełniony,
jeżeli istnieje równy dostęp do ocen dla
wszystkich zainteresowanych podmiotów,
w szczególności gdy zagraniczne firmy inwestycyjne lub instytucje kredytowe korzystające z ocen mają do nich taki sam dostęp,
jak domy maklerskie lub banki krajowe.”,

1) uchyla się § 3;
2) w § 4:

c) w ust. 9 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„W przypadku oceny, która ma być wykorzystana do celów ustalenia wagi ryzyka dla pozycji
sekurytyzacyjnych, ocenę uznaje się za wiarygodną i przejrzystą, jeżeli dodatkowo:”;

„3. Warunek regularnego przeglądu metodologii opracowywania ocen jest spełniony, jeżeli:

3) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1) oceny ECAI podlegają przeglądowi
wewnętrznemu, a także reagują na zmiany warunków ekonomicznych; przegląd
taki powinien mieć miejsce po każdym
istotnym zdarzeniu i co najmniej raz na
12 miesięcy;

„1. Krótkoterminowe oceny mogą być wykorzystywane przez dom maklerski wyłącznie
w przypadku aktywów krótkoterminowych
oraz pozycji pozabilansowych stanowiących
ekspozycje domu maklerskiego wobec instytucji, o której mowa w art. 98a ust. 2 pkt 13 ustawy, lub przedsiębiorców, przez co należy rozumieć przedsiębiorców oraz przedsiębiorców
zagranicznych w rozumieniu ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447,
z późn. zm.2)).”.

2) metodologie dotyczące poszczególnych
segmentów rynku są ustanowione zgodnie ze standardami, o których mowa
w ust. 7;
3) zostanie zapewnione przekazywanie Komisji przez ECAI bieżących informacji
o wszystkich istotnych zmianach dotyczących wykorzystywanych przez nią metodologii opracowywania ocen.

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej
— instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

ww

1)

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. L. Kotecki

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r.
Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120,
poz. 690, Nr 131, poz. 764, Nr 132, poz. 766 i Nr 153,
poz. 902.

