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ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 272/2012
z dnia 7 lutego 2012 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu
do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od agencji
ratingowych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,

(4)

W celu zapewnienia uczciwej i przejrzystej alokacji opłat,
odzwierciedlającej jednocześnie faktyczny ciężar admi
nistracyjny związany z poszczególnymi nadzorowanymi
podmiotami, opłata nadzorcza powinna być obliczana
w oparciu o wysokość obrotu danej agencji ratingowej
osiągniętego z działalności ratingowej i usług dodatko
wych, ponieważ koszty prowadzenia nadzoru są wyższe
w przypadku większych agencji ratingowych niż w przy
padku mniejszych agencji. Ponadto świadczenie usług
dodatkowych wymaga dodatkowych działań nadzor
czych, ponieważ istnieje konieczność monitorowania
ewentualnych konfliktów interesów wynikających ze
świadczenia usług dodatkowych. Agencje ratingowe nie
powinny obchodzić mechanizmu uczciwej alokacji opłat
funkcjonującego na podstawie niniejszego rozporzą
dzenia poprzez przenoszenie przychodów do innych
podmiotów w ramach swojej grupy w celu obniżenia
wysokości przypadających na nie opłat. EUNGiPW powi
nien monitorować i zgłaszać wszelkie krytyczne zmiany
w tym względzie.

(5)

Od agencji ratingowych posiadających siedzibę w Unii
powinna być pobierana opłata rejestracyjna, aby
uwzględnić ponoszone przez EUNGiPW koszty rozpat
rzenia wniosku o rejestrację. W sytuacji gdy agencja
ratingowa ubiega się o możliwość wydawania ratingów
strukturyzowanych instrumentów finansowych lub
planuje zatwierdzać ratingi wydawane przez agencje
z państw trzecich, lub też posiada oddziały, rośnie
stopień skomplikowania wniosku oraz wysokość
kosztów związanych z jego rozpatrzeniem. Dlatego też
opłata rejestracyjna powinna być obliczana z uwzględnie
niem tych czynników. Wysokość kosztów rozpatrzenia
wniosków zależy również w dużej mierze od wielkości
wnioskującej agencji ratingowej. Ponieważ w momencie
składania wniosku o rejestrację przyszłe obroty nowej
agencji ratingowej nie są jeszcze znane, zamiast obrotu
jako wspólną podstawę obliczania tej opłaty dla wszyst
kich agencji ratingowych należy przyjąć liczbę pracow
ników.

(6)

W niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić opłaty
pobierane od agencji ratingowych z państw trzecich,
które ubiegają się o certyfikację w Unii zgodnie z art.
5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, w celu
pokrycia kosztów związanych z ich certyfikacją oraz
rocznych kosztów nadzoru nad nimi. W tym kontekście
EUNGiPW ponosi konieczne wydatki w związku

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie
agencji ratingowych (1), w szczególności jego art. 19 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Art. 62 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r.
w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru
(Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Warto
ściowych) (2) stanowi, że oprócz składek uiszczanych
przez krajowe organy publiczne oraz dotacji unijnej
dochody Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych powinny również obejmować opłaty
uiszczane na rzecz EUNGiPW w przypadkach określo
nych w unijnym prawie.

(2)

Aby zapewnić wydajne wykorzystanie budżetu
EUNGiPW i jednocześnie zmniejszyć obciążenie finan
sowe dla państw członkowskich i Unii, należy zadbać
o to, by agencje ratingowe pokrywały przynajmniej
wszystkie koszty związane z nadzorem nad nimi. Jaki
kolwiek deficyt, które może powstać w trakcie danego
roku budżetowego, powinien zostać pokryty przez
agencje ratingowe w kolejnym roku.

(3)

Agencje ratingowe o obrotach przekraczających pewien
próg należy obciążyć roczną opłatą nadzorczą w celu
zapewnienia pewności budżetowej zarówno EUNGiPW,
jak i zainteresowanym agencjom ratingowym. Roczne
opłaty nadzorcze nie powinny stanowić ciężaru dla
nowych podmiotów wchodzących na rynek usług ratin
gowych. Ponadto oczekuje się, że małe agencje ratingowe
będą generować znacznie niższe koszty nadzoru niż
większe agencje. Adekwatne byłoby zatem całkowite
zwolnienie małych agencji ratingowych z obowiązku
uiszczania rocznej opłaty nadzorczej, w przypadku gdy
obroty danej agencji ratingowej lub grupy agencji ratin
gowych, do której agencja ta należy, nie przekraczają
pewnego progu.

(1) Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 1.
(2) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.
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z procesem certyfikacji tych agencji ratingowych z państw
trzecich zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr
1060/2009, który to proces przebiega według procedury
podobnej do tej, która ma zastosowanie przy rejestracji
agencji ratingowych mających siedzibę w Unii, a także
w związku z nadzorem nad certyfikowanymi agencjami
ratingowymi.
(7)

(8)

(9)

(10)

Agencjom ratingowym należy zwrócić określoną procen
towo część opłaty początkowo pobranej z tytułu ich
rejestracji lub certyfikacji, w przypadku wycofania przez
nie wniosku w trakcie trwania procedury rejestracji lub
certyfikacji, ponieważ w tym przypadku poniesione przez
EUNGiPW koszty rozpatrzenia wniosków będą niższe.
W perspektywie ewentualnych przyszłych zmian należy
dokonać przeglądu i, w razie potrzeby, aktualizacji wyso
kości progów uprawniających agencje ratingowe do
zwolnienia z obowiązku uiszczania rocznych opłat
nadzorczych oraz wysokości opłat rejestracyjnych i certy
fikacyjnych. Komisja powinna dokonać oceny popraw
ności stosowania tych środków w terminie czterech lat
od daty wejścia niniejszego rozporządzenia w życie
i przedstawić sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie w sprawie ewentualnej konieczności jego rewizji.
Krajowe właściwe organy ponoszą koszty w przypadku
wykonywania zdań przekazanych im przez EUNGiPW
zgodnie z art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1060/2009
oraz w przypadku udzielania pomocy EUNGiPW
w innych przypadkach określonych w tym rozporządze
niu. Opłaty pobierane przez EUNGiPW od agencji ratin
gowych powinny również pokrywać te koszty. W celu
uniknięcia sytuacji, w której właściwe organy ponoszą
stratę lub osiągają zysk z wykonywania przekazanych
im zadań lub udzielania pomocy EUNGiPW, EUNGiPW
powinien dokonywać zwrotu rzeczywistych kosztów
poniesionych przez te krajowe właściwe organy.
Niniejsze rozporządzenie powinno stanowić podstawę
przysługującego EUNGiPW prawa do pobierania opłat
od agencji ratingowych. W celu niezwłocznego
ułatwienia prowadzenia skutecznej i wydajnej działal
ności w zakresie nadzoru i egzekwowania przepisów
rozporządzenie powinno wejść w życie trzeciego dnia
po jego opublikowaniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1
Przedmiot
Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące opłat
pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych (EUNGiPW) od agencji ratingowych z tytułu
nadzoru, rejestracji i certyfikacji.
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Artykuł 2
Pokrycie pełnych kosztów nadzoru
Opłaty pobierane od agencji ratingowych pokrywają:
a) wszystkie koszty związane z nadzorowaniem agencji ratin
gowych przez EUNGiPW zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 1060/2009, w tym koszty związane z rejestracją i certy
fikacją agencji ratingowych;
b) wszystkie koszty, których zwrot przysługuje właściwym
organom, którym EUNGiPW przekazał zadania zgodnie
z art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1060/2009;
c) wszystkie koszty, których zwrot przysługuje właściwym
organom, które udzieliły EUNGiPW pomocy zgodnie z art.
23c ust. 4 i art. 23d ust. 5 rozporządzenia (WE) nr
1060/2009.
Artykuł 3
Właściwy obrót
1.
Do celów obliczania wysokości opłat, o których mowa
w art. 5, art. 7 ust. 1 i art. 11 ust. 1 i 2 właściwy obrót za
dany rok obrotowy (n) stanowią przychody agencji ratingowej
opublikowane w jej zbadanym sprawozdaniu finansowym za
poprzedni rok (n-1) uzyskane z działalności ratingowej
i usług dodatkowych.
2.
Jeżeli agencja ratingowa nie prowadziła działalności przez
pełny rok (n-1), właściwe przychody szacuje się poprzez ekstra
polację kwoty osiągniętych przychodów na cały rok obrotowy.
ROZDZIAŁ II
OPŁATY

Artykuł 4
Rodzaje opłat i ogólne sposoby płatności
1.
Od agencji ratingowych mających siedzibę w Unii, które
występują z wnioskiem o rejestrację zgodnie z art. 14 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, pobiera się następujące
rodzaje opłat:
a) roczne opłaty nadzorcze zgodnie z art. 5;
b) opłaty rejestracyjne zgodnie z art. 6.
2.
Od agencji ratingowych mających siedzibę w państwach
trzecich, które występują z wnioskiem o certyfikację zgodnie
z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, pobiera
się następujące rodzaje opłat:
a) ryczałtowe roczne opłaty nadzorcze zgodnie z art. 7;
b) opłaty certyfikacyjne zgodnie z art. 8.
3.
Opłaty są uiszczane w euro. Opłaty uiszczane są w sposób
określony w art. 5 ust. 3, art. 6 ust. 6, art. 7 ust. 2 i art. 8
ust. 2.
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Od wszelkich opóźnionych płatności naliczane są odsetki za
zwłokę w dziennej wysokości 0,1 % należnej kwoty.
Artykuł 5
Roczna opłata nadzorcza pobierana od zarejestrowanych
agencji ratingowych
1.
Od zarejestrowanej agencji ratingowej pobiera się roczną
opłatę nadzorczą.

28.3.2012

o rejestrację, jest proporcjonalna do stopnia skomplikowania
wniosku oraz wielkości agencji ratingowej, zgodnie z ust. 2–5.
2.
Do celów obliczenia kwoty
uwzględnia się następujące kryteria:

opłaty

rejestracyjnej

a) czy agencja ratingowa zamierza wydawać ratingi struktury
zowanych instrumentów finansowych;
b) czy agencja ratingowa posiada oddział w innym państwie
członkowskim lub w państwie trzecim;

Na zasadzie odstępstwa od przepisów akapitu pierwszego zare
jestrowana agencja ratingowa jest zwolniona z obowiązku uisz
czania rocznej opłaty nadzorczej, jeżeli jej całkowite przychody
opublikowane w jej ostatnim zbadanym sprawozdaniu finan
sowym są niższe niż 10 mln EUR lub – w przypadku gdy
agencja ta należy do grupy agencji ratingowych – jeżeli łączne
całkowite przychody grupy agencji ratingowych są niższe niż
10 mln EUR.

3.
Jeżeli żadne z kryteriów określonych w ust. 2 nie ma
zastosowania, opłatę rejestracyjną oblicza się w oparciu o liczbę
pracowników, zgodnie z poniższym:

2.
Roczną opłatę nadzorczą za dany rok obrotowy oblicza
się w następujący sposób:

a) agencje ratingowe zatrudniające mniej niż 15 pracowników
uiszczają opłatę w wysokości 2 000 EUR;

a) podstawę obliczenia rocznej opłaty nadzorczej za dany rok
obrotowy stanowi prognoza wydatków związanych
z nadzorowaniem agencji ratingowych uwzględniona
w budżecie EUNGiPW na ten rok, ustalona i zatwierdzona
zgodnie z art. 63 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010;

b) agencje ratingowe zatrudniające od 15 do 49 pracowników
uiszczają opłatę w wysokości 15 000 EUR;

b) stosowną kwotę na potrzeby obliczenia wysokości rocznej
opłaty nadzorczej za dany rok obrotowy stanowi prognozo
wana kwota wydatków zgodnie z lit. a), pomniejszona
o kwotę rocznych opłat nadzorczych, którymi obciążone
zostaną certyfikowane agencje ratingowe za dany rok obro
towy zgodnie z art. 7, i powiększona o kwotę deficytu
z poprzedniego roku budżetowego;
c) zarejestrowana agencja ratingowa, o której mowa w ust. 1,
uiszcza tytułem rocznej opłaty nadzorczej część stosownej
kwoty, która odpowiada stosunkowi właściwego obrotu
danej agencji ratingowej do całkowitego właściwego obrotu
wszystkich zarejestrowanych agencji ratingowych zobowią
zanych do uiszczenia rocznej opłaty nadzorczej zgodnie
z ust. 1.
3.
Roczną opłatę nadzorczą za dany rok obrotowy uiszcza
się w dwóch ratach.
Pierwsza rata płatna jest do końca lutego tego roku i wynosi
dwie trzecie szacunkowej rocznej opłaty nadzorczej. Jeżeli
kwota właściwego obrotu nie jest jeszcze wówczas dostępna,
EUNGiPW dokonuje obliczenia wysokości opłaty w oparciu
o kwotę obrotu uwzględnioną w ostatnim dostępnym
zbadanym sprawozdaniu finansowym.

c) czy agencja ratingowa zamierza zatwierdzać ratingi.

c) agencje ratingowe zatrudniające co najmniej 50 pracow
ników uiszczają opłatę w wysokości 40 000 EUR.
4.
Agencje ratingowe, które spełniają tylko jedno z kryteriów
określonych w ust. 2, uiszczają opłatę rejestracyjną w niżej
podanej wysokości w oparciu o liczbę swoich pracowników,
zgodnie z poniższym:
a) agencje ratingowe zatrudniające mniej niż 15 pracowników
uiszczają opłatę w wysokości 10 000 EUR;
b) agencje ratingowe zatrudniające od 15 do 49 pracowników
uiszczają opłatę w wysokości 40 000 EUR;
c) agencje ratingowe zatrudniające co najmniej 50 pracow
ników uiszczają opłatę w wysokości 100 000 EUR.
5.
Agencje ratingowe, które spełniają co najmniej dwa
z kryteriów określonych w ust. 2, uiszczają opłatę rejestracyjną
w niżej podanej wysokości w oparciu o liczbę swoich pracow
ników, zgodnie z poniższym:
a) agencje ratingowe zatrudniające mniej niż 15 pracowników
uiszczają opłatę w wysokości 30 000 EUR;
b) agencje ratingowe zatrudniające od 15 do 49 pracowników
uiszczają opłatę w wysokości 85 000 EUR;

Druga rata płatna jest do końca sierpnia. Wysokość drugiej raty
równa jest kwocie rocznej opłaty nadzorczej obliczonej zgodnie
z ust. 2, pomniejszonej o kwotę pierwszej raty.

c) agencje ratingowe zatrudniające co najmniej 50 pracow
ników uiszczają opłatę w wysokości 125 000 EUR.

EUNGiPW przesyła agencjom ratingowym faktury na kwotę rat
na przynajmniej 30 dni przed odpowiednim terminem płatno
ści.

6.
Opłata rejestracyjna płatna jest w pełnej wysokości
w momencie składania przez agencję ratingową wniosku
o rejestrację.

Artykuł 6

7.
Jeżeli agencja ratingowa wycofa swój wniosek o rejestrację,
zanim EUNGiPW poinformuje ją o kompletności wniosku
zgodnie z art. 15 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr
1060/2009, EUNGiPW dokonuje zwrotu trzech czwartych uisz
czonej opłaty rejestracyjnej. Jeżeli wycofanie wniosku nastąpi po

Opłata rejestracyjna
1.
Kwota opłaty rejestracyjnej przypadającej do zapłaty przez
poszczególne agencje ratingowe, które wystąpiły z wnioskiem
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tym terminie, lecz przed przyjęciem uzasadnionej decyzji
o rejestracji lub o odmowie rejestracji, EUNGiPW dokonuje
zwrotu jednej czwartej uiszczonej opłaty rejestracyjnej.
8.
Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 5 zarejestro
wana agencja ratingowa, która jest zobowiązana od uiszczenia
rocznej opłaty nadzorczej zgodnie z art. 5 ust. 1, uiszcza
w roku, w którym dokonano jej rejestracji, początkową opłatę
nadzorczą w wysokości 500 EUR za każdy pełny miesiąc
w okresie od daty rejestracji do końca danego roku obrotowego.
Opłata ta przypada do zapłaty w pełnej wysokości z chwilą
powiadomienia agencji ratingowej o dokonaniu rejestracji.
Artykuł 7
Ryczałtowa roczna opłata nadzorcza pobierana
certyfikowanych agencji ratingowych

od

1.
Agencja ratingowa certyfikowana zgodnie z rozporządze
niem (WE) nr 1060/2009 uiszcza roczną opłatę nadzorczą
w wysokości 6 000 EUR.
Na zasadzie odstępstwa od przepisów akapitu pierwszego certy
fikowaną agencję ratingową zwalnia się z obowiązku uiszczenia
rocznej opłaty nadzorczej, jeżeli jej całkowite przychody opub
likowane w jej ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym
wynoszą mniej niż 10 mln EUR lub w przypadku gdy należy
ona do grupy agencji ratingowych – jeżeli całkowite łączne
przychody grupy agencji ratingowych wynoszą mniej niż
10 mln EUR.
2.
Roczna opłata nadzorcza dla certyfikowanej agencji ratin
gowej płatna jest w terminie do końca lutego. EUNGiPW wysyła
certyfikowanej agencji ratingowej fakturę na kwotę płatności na
przynajmniej 30 dni przed tym terminem.
Artykuł 8
Opłata certyfikacyjna
1.
Agencja ratingowa występująca z wnioskiem o certyfikację
uiszcza opłatę certyfikacyjną w wysokości 10 000 EUR.
2.
Opłata certyfikacyjna płatna jest w pełnej wysokości
w momencie składania przez agencję ratingową wniosku o certy
fikację.
3.
Jeżeli agencja ratingowa wycofa swój wniosek o certyfika
cję, zanim EUNGiPW poinformuje ją o kompletności wniosku
zgodnie z art. 15 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr
1060/2009, EUNGiPW dokonuje zwrotu trzech czwartych
opłaty certyfikacyjnej. Jeżeli wycofanie wniosku nastąpi po
tym terminie, lecz przed przyjęciem uzasadnionej decyzji
o certyfikacji lub o odmowie certyfikacji, EUNGiPW dokonuje
zwrotu jednej czwartej opłaty certyfikacyjnej.
4.
Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 7 certyfikowana
agencja ratingowa, która jest zobowiązana uiścić roczną opłatę
nadzorczą zgodnie z art. 7 ust. 1, uiszcza w roku, w którym
dokonano jej certyfikacji, początkową opłatę nadzorczą w wyso
kości 500 EUR za każdy pełny miesiąc w okresie od daty certy
fikacji do końca danego roku obrotowego. Opłata ta przypada
do zapłaty w pełnej wysokości z chwilą powiadomienia agencji
ratingowej o dokonaniu certyfikacji.
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Artykuł 9
Zwrot kosztów poniesionych przez właściwe organy
1.
Opłaty z tytułu rejestracji, certyfikacji oraz nadzoru
pobiera od agencji ratingowych wyłącznie EUNGiPW. Właściwe
organy nie pobierają opłat od agencji ratingowych, w tym także
w przypadku wykonywania przez te organy zadań w imieniu
EUNGiPW zgodnie z art. 30 rozporządzenia (WE) nr
1060/2009.
2.
EUNGiPW zwraca właściwym organom faktyczne koszty
poniesione w związku z wykonywaniem przekazanych im
zadań zgodnie z art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1060/2009
lub w związku z udzieleniem EUNGiPW pomocy zgodnie z art.
23c ust. 4 lub art. 23d ust. 5 tego rozporządzenia. Przypadające
do zwrotu koszty obejmują wszystkie stałe i zmienne koszty
związane z wykonywaniem przekazanych zadań lub świadcze
niem pomocy na rzecz EUNGiPW.
ROZDZIAŁ III
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Artykuł 10
Opłaty w 2011 r.
1.
Agencje ratingowe zarejestrowane w 2011 r. uiszczają za
2011 r. początkową opłatę nadzorczą w wysokości 500 EUR za
każdy pełny miesiąc w okresie od daty rejestracji, przy czym nie
wcześniej niż od dnia 1 lipca 2011 r., do dnia 31 grudnia
2011 r. Opłata ta przypada do zapłaty w pełnej wysokości
w terminie do końca kwietnia 2012 r.
Na zasadzie odstępstwa od przepisów akapitu pierwszego zare
jestrowana agencja ratingowa jest zwolniona z obowiązku uisz
czenia opłaty nadzorczej w 2011 r., jeżeli jej całkowite przy
chody opublikowane w ostatnim zbadanym sprawozdaniu
finansowym są niższe niż 10 mln EUR lub – w przypadku
gdy agencja ta należy do grupy agencji ratingowych – jeżeli
łączne całkowite przychody grupy agencji ratingowych są niższe
niż 10 mln EUR.
2.
Agencje ratingowe certyfikowane w 2011 r. uiszczają za
2011 r. początkową opłatę nadzorczą w wysokości 500 EUR za
każdy pełny miesiąc w okresie od daty certyfikacji, przy czym
nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2011 r., do dnia 31 grudnia
2011 r. Opłata ta przypada do zapłaty w pełnej wysokości
w terminie do końca kwietnia 2012 r.
Na zasadzie odstępstwa od przepisów akapitu pierwszego certy
fikowana agencja ratingowa jest zwolniona z obowiązku uisz
czenia opłaty nadzorczej w 2011 r., jeżeli jej właściwy obrót
jest niższy niż 10 mln EUR lub – w przypadku gdy agencja ta
należy do grupy agencji ratingowych – jeżeli łączny właściwy
obrót grupy agencji ratingowych jest niższy niż 10 mln EUR.
Artykuł 11
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 7 lutego 2012 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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