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***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...]. [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) 
č. 1060/2009 o ratingových agenturách
(COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0747),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0420/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na odůvodněné stanovisko švédského parlamentu v rámci protokolu (č. 2) 
o dodržování zásad subsidiarity a proporcionality, v němž je uvedeno, že návrh 
legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

– s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky…1,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru z roku 2011…2,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Výboru pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro právní záležitosti (A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

                                               
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
2 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Význam ratingových výhledů pro 
investory a emitenty a jejich účinky na trhy 
jsou srovnatelné s významem a účinky 
ratingů. Proto by měly všechny požadavky 
nařízení (ES) č. 1060/2009, jejichž cílem je 
zajistit, aby byly veškeré ratingové úkony 
prosté střetu zájmů, přesné a transparentní, 
platit i pro ratingové výhledy. V souladu se 
stávající dohledovou praxí řada požadavků 
nařízení platí i na ratingové výhledy. Toto 
nařízení zavádí definici ratingových 
výhledů a objasňuje, která konkrétní 
ustanovení pro tyto výhledy platí. To by 
mělo vyjasnit pravidla a poskytnout právní 
jistotu. Definice ratingových výhledů podle 
tohoto nařízení by měla rovněž zahrnout 
stanoviska týkající se pravděpodobného 
směru vývoje ratingu v krátkodobém 
horizontu, která se běžně označují jako 
úvěrové signály (credit watches).

(4) Význam ratingových výhledů pro 
investory a emitenty a jejich účinky na trhy 
jsou srovnatelné s významem a účinky 
ratingů. Proto by měly všechny požadavky 
nařízení (ES) č. 1060/2009, jejichž cílem je 
zajistit, aby byly veškeré ratingové úkony 
prosté střetu zájmů, přesné a transparentní, 
platit i pro ratingové výhledy. V souladu se 
stávající dohledovou praxí řada požadavků 
nařízení platí i na ratingové výhledy. Toto 
nařízení zavádí definici ratingových 
výhledů a objasňuje, která konkrétní 
ustanovení pro tyto výhledy platí. To by 
mělo vyjasnit pravidla a poskytnout právní 
jistotu. Definice ratingových výhledů podle 
tohoto nařízení by měla rovněž zahrnout 
stanoviska týkající se pravděpodobného 
směru vývoje ratingu v krátkodobém 
horizontu, která se běžně označují jako 
úvěrové signály (credit watches). Komise 
by měla schválit návrh regulatorních 
technických norem vypracovaných 
orgánem ESMA, aby byly do činností 
dozorovaných v rámci tohoto nařízení 
zahrnuty v případě potřeby i další 
informace zveřejňované ratingovými 
agenturami.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Nařízení (ES) č. 1060/2009 již
stanovilo první soubor opatření k řešení 

(6) Nařízení (ES) č. 1060/2009 již 
stanovilo první soubor opatření k řešení 
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otázky nezávislosti a integrity ratingových 
agentur a jejich ratingové činnosti. Cíl 
zaručit nezávislost ratingových agentur a 
cíl zjistit a zvládnout případný střet zájmů, 
který by mohl nastat, a pokud možno se mu
vyhnout, byl již základem několika 
ustanovení uvedeného nařízení v roce 
2009. Třebaže stávající pravidla poskytují 
řádný základ, zjevně neměla v tomto 
ohledu dostatečný dopad. Ratingové 
agentury stále nejsou považovány za 
dostatečně nezávislé aktéry. Výběr a 
odměňování ratingových agentur 
hodnocenou osobou (v obchodním modelu 
ratingu placeného emitentem) vyvolává 
inherentní střety zájmů, které stávající 
pravidla řeší nedostatečně. V rámci tohoto 
modelu mají ratingové agentury motivaci 
vydávat příliš tolerantní ratingy emitenta za 
účelem zajištění dlouhodobého obchodního 
vztahu, který zaručí příjmy, nebo za 
účelem zajištění další práce a příjmů. 
Navíc vztahy mezi akcionáři ratingových 
agentur a hodnocenými osobami mohou 
způsobit střety zájmů, které stávající
pravidla dostatečně neřeší. V důsledku 
toho mohou být ratingy vydané v rámci 
obchodního modelu ratingu placeného 
emitentem vnímány jako ratingy, které 
vyhovují emitentovi, spíše než jako 
ratingy, které potřebuje investor. Aniž by 
tím byly dotčeny závěry zprávy o 
obchodním modelu ratingu placeného 
emitentem, která má být podle čl. 39 odst. 
1 nařízení (ES) č. 1060/2009 Komisí 
předložena do prosince 2012, je nezbytné 
posílit podmínky nezávislosti platné pro 
ratingové agentury za účelem zvýšení 
úrovně důvěryhodnosti ratingů vydaných v 
rámci obchodního modelu ratingu 
placeného emitentem.

otázky nezávislosti a integrity ratingových 
agentur a jejich ratingové činnosti. Cíl 
zaručit nezávislost ratingových agentur a 
cíl zjistit a zvládnout případný střet zájmů, 
který by mohl nastat, a pokud možno se mu 
vyhnout, byl již základem několika 
ustanovení uvedeného nařízení v roce 
2009. Třebaže stávající pravidla poskytují 
řádný základ, zjevně neměla v tomto 
ohledu dostatečný dopad. Ratingové 
agentury stále nejsou považovány za 
dostatečně nezávislé aktéry. Výběr a 
odměňování ratingových agentur 
hodnocenou osobou (v obchodním modelu 
ratingu placeného emitentem) vyvolává 
inherentní střety zájmů, které stávající 
pravidla řeší nedostatečně. V rámci tohoto 
modelu mají ratingové agentury motivaci 
vydávat příliš tolerantní ratingy emitenta za 
účelem zajištění dlouhodobého obchodního 
vztahu, který zaručí příjmy, nebo za 
účelem zajištění další práce a příjmů. 
Navíc vztahy mezi akcionáři ratingových 
agentur a hodnocenými osobami mohou 
způsobit střety zájmů, které stávající 
pravidla dostatečně neřeší. V důsledku 
toho mohou být ratingy vydané v rámci 
obchodního modelu ratingu placeného 
emitentem vnímány jako ratingy, které 
vyhovují emitentovi, spíše než jako 
ratingy, které potřebuje investor. Aniž by 
tím byly dotčeny závěry zprávy o 
obchodním modelu ratingu placeného 
emitentem, která má být podle čl. 39 odst. 
1 nařízení (ES) č. 1060/2009 Komisí 
předložena do prosince 2012, je nezbytné 
posílit podmínky nezávislosti platné pro 
ratingové agentury za účelem zvýšení 
úrovně důvěryhodnosti ratingů vydaných v 
rámci obchodního modelu ratingu 
placeného emitentem. Orgán ESMA by za 
tím účelem měl vypracovat případné 
alternativní modely plateb, aby bylo 
zajištěno, že výběr a odměňování 
ratingové agentury je plně nezávislé na 
hodnoceném subjektu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Aby se zvýšila konkurence mezi 
ratingovými agenturami, měla by být pro 
každou z následujících oblastí 
hodnocených v rámci ratingu stanovena 
hranice, za niž by ratingové agentury 
nesměly rozšiřovat rozsah vyžádaných 
ratingů. Zaprvé, pro rating v oblasti 
bankovnictví, pojišťovnictví a podniků by 
maximální procento vyžádaných ratingů 
každé ze tří kategorií aktiv mělo 
dosáhnout nejvýše 25 % pomyslného 
objemu trhu. Zadruhé, u strukturovaných 
finančních produktů by maximální 
procento vyžádaných ratingů mělo 
dosáhnout 25 % pomyslného objemu trhu. 
Důvody pro 25% hranici jsou dvojí: na 
jedné straně by žádná ratingová agentura 
neprováděla rating většiny emitentů 
dluhopisů / emisí dluhopisů v konkrétní 
kategorii aktiv a vzhledem k tomu, že u 
emitentů dluhopisů je obvykle prováděn 
rating dvěma ratingovými agenturami, 
takové opatření by umožnilo na druhé 
straně více ratingovým agenturám udělit 
rating až 25 % emitentů dluhopisů nebo 
emisí dluhopisů z konkrétní kategorie 
aktiv.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Nezávislost ratingové agentury ve 
vztahu k hodnocené osobě je také 
ovlivněna možným střetem zájmů mezi 
některým z jejích významných akcionářů a 
hodnocenou osobou: Akcionář ratingové 
agentury by mohl být členem správní nebo 
dozorčí rady hodnocené osoby nebo 
spřízněné třetí osoby. Pravidla nařízení 
(ES) č. 1060/2009 se touto situací 
zabývala, pouze pokud jde o střety zájmů 
způsobené ratingovými analytiky, osobami 
schvalujícími ratingy nebo jinými 
zaměstnanci ratingové agentury. Nařízení 
však neuvádělo nic, pokud jde o možné 
střety zájmů způsobené akcionáři nebo 
podílníky ratingových agentur. S cílem 
posílit vnímání nezávislosti ratingových 
agentur ve vztahu k hodnoceným osobám 
je vhodné rozšířit stávající pravidla, která 
platí pro střety zájmů způsobené 
zaměstnanci ratingových agentur, také na 
střety zájmů způsobené akcionáři nebo 
podílníky, kteří mají v ratingové agentuře 
významný podíl. Ratingová agentura by se 
tudíž měla zdržet vydávání ratingů, nebo 
by měla zveřejnit, že rating může být 
ovlivněný, jestliže akcionář nebo podílník, 
který drží 10% podíl na hlasovacích 
právech této agentury, je zároveň členem 
správní nebo dozorčí rady hodnocené 
osoby nebo do hodnocené osoby 
investoval. Navíc, jestliže je akcionář nebo 
podílník v pozici, kdy může významně 
ovlivnit obchodní činnost ratingové 
agentury, tato osoba by neměla hodnocené 
osobě nebo spřízněné třetí osobě 
poskytovat konzultační ani poradenské 
služby týkající se její podnikové nebo 
právní struktury, majetku, závazků nebo 
činností.

(13) Nezávislost ratingové agentury ve 
vztahu k hodnocené osobě je také 
ovlivněna možným střetem zájmů mezi 
některým z jejích významných akcionářů a 
hodnocenou osobou: Akcionář ratingové 
agentury by mohl být členem správní nebo 
dozorčí rady osoby nebo spřízněné třetí 
osoby, která si vyžádala rating od 
ratingové agentury. Pravidla nařízení (ES) 
č. 1060/2009 se touto situací zabývala, 
pouze pokud jde o střety zájmů způsobené 
ratingovými analytiky, osobami 
schvalujícími ratingy nebo jinými 
zaměstnanci ratingové agentury. Nařízení 
však neuvádělo nic, pokud jde o možné 
střety zájmů způsobené akcionáři nebo 
podílníky ratingových agentur. S cílem 
posílit nezávislost ratingových agentur ve 
vztahu k hodnoceným osobám je vhodné 
rozšířit stávající pravidla, která platí pro 
střety zájmů způsobené zaměstnanci 
ratingových agentur, také na střety zájmů 
způsobené akcionáři nebo podílníky, kteří 
mají v ratingové agentuře významný podíl. 
Ratingová agentura by se tudíž měla zdržet 
vydávání ratingů, jestliže akcionář nebo 
podílník, který drží podíl na hlasovacích 
právech této agentury, je zároveň členem 
správní nebo dozorčí rady hodnocené 
osoby, do hodnocené osoby investoval 
nebo má vztah k hodnocenému subjektu 
nebo spřízněné třetí straně, což by mohlo 
způsobit střet zájmů. Navíc, jestliže je 
akcionář nebo podílník v pozici, kdy může 
významně ovlivnit obchodní činnost 
ratingové agentury, tato osoba by neměla 
hodnocené osobě nebo spřízněné třetí 
osobě poskytovat konzultační ani 
poradenské služby týkající se její 
podnikové nebo právní struktury, majetku, 
závazků nebo činností.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Vnímání nezávislosti ratingových 
agentur by bylo zvlášť ohroženo, pokud by 
titíž akcionáři nebo podílníci investovali do 
různých ratingových agentur, které nepatří 
do stejné skupiny ratingových agentur, 
přinejmenším pokud by tato investice 
dosáhla určité výše, která by těmto 
akcionářům nebo podílníkům umožnila 
vykonávat určitý vliv na fungování 
agentury. Za účelem zajištění nezávislosti 
(a vnímání nezávislosti) ratingových 
agentur je vhodné stanovit přísnější 
pravidla týkající se vztahů mezi 
ratingovými agenturami a jejich akcionáři.
Z toho důvodu by žádná osoba neměla
současně držet 5% a vyšší podíl ve více než 
jedné ratingové agentuře, jestliže dotčené 
agentury nepatří do téže skupiny.

(15) Nezávislost ratingových agentur by 
mohla být zvlášť ohrožena, pokud by titíž 
akcionáři nebo podílníci investovali do 
různých ratingových agentur, které nepatří 
do stejné skupiny ratingových agentur. Za 
účelem vyloučení momentálních nebo 
možných střetů zájmu a zajištění 
nezávislosti ratingových agentur je vhodné 
stanovit přísnější pravidla týkající se 
vztahů mezi ratingovými agenturami a 
jejich akcionáři. Z toho důvodu by 
akcionář nebo podílník ratingové 
agentury neměl současně investovat do 
jiné ratingové agentury, jestliže tato jiná 
agentura nepatří do téže skupiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Výsledkem možných fúzí 
registrovaných agentur, zejména fúzí, 
jichž by se účastnily velké agentury, by 
bylo omezení volby emitentů mezi různými 
agenturami na trhu a vymizení 
konkurence. Tím by emitentům vznikly 
pravděpodobně potíže s výběrem jedné 
nebo více nových ratingových agentur. 
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Proto je vhodné zakázat ratingovým 
agenturám investovat do jiných 
ratingových agentur a dočasně zakázat 
fúze mezi velkými ratingovými 
agenturami a jejich konkurenty.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Cíl zajištění dostatečné nezávislosti 
ratingových agentur souvisí s tím, že 
investoři by neměli mít investice ve výši 5 
a více procent současně ve více než jedné 
ratingové agentuře. Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 
15. prosince 2004 o harmonizaci 
požadavků na průhlednost týkajících se 
informací o emitentech, jejichž cenné 
papíry jsou přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu, požaduje, aby osoby 
kontrolující 5 % hlasovacích práv 
kotované společnosti tuto skutečnost 
zveřejnili, neboť je mimo jiné v zájmu 
investorů vědět o změnách ve struktuře 
hlasování takové společnosti. Podíl na 
hlasovacích právech ve výši 5 % se tedy 
považuje za významnou účast, s níž je 
možno ovlivnit strukturu hlasování ve 
společnosti. Je proto vhodné použít tuto 
5% prahovou hodnotu pro účely omezení 
souběžných investic ve více než jedné 
ratingové agentuře. Toto opatření nelze 
považovat za nepřiměřené vzhledem k 
tomu, že všechny registrované ratingové 
agentury v Unii jsou podniky nezapsané 
na burze cenných papírů, a tudíž 
nepodléhající pravidlům v oblasti 
transparentnosti a procesním pravidlům, 
která platí pro společnosti zapsané na 
burze cenných papírů v EU. Podniky 

vypouští se
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nezapsané na burze cenných papírů se 
často řídí protokoly nebo dohodami 
akcionářů a počet akcionářů nebo 
podílníků je obvykle nízký. Tudíž i 
menšinové postavení v ratingové agentuře 
nezapsané na burze cenných papírů by 
mohlo hrát velkou roli. Aby však byla 
stále zajištěna možnost čistě 
ekonomických investic do ratingových 
agentur, toto omezení současných investic 
do více než jedné ratingové agentury by se 
nemělo vztahovat na investice prováděné 
prostřednictvím programů kolektivního 
investování spravovaných třetími stranami 
nezávislými na investorovi a 
nepodléhajícími jeho vlivu.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Používání ratingů by nemělo vyvolat 
automatické reakce v případě snížení 
ratingu dluhových nástrojů bez ohledu na 
to, zda jsou tyto nástroje veřejné nebo 
soukromé. V případě snížení ratingu 
státního dluhu se automaticky snižuje i 
rating místních orgánů a společností se 
sídlem v dotčeném členském státě, a to i 
v případě, že jsou z finančního hlediska 
bezproblémové. Takové automatické 
snížení ratingu by nemělo způsobit 
automatický prodej vlastnického práva, 
neboť investoři sami by si měli zhodnotit 
emitenta. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Co se týče hodnocení státního 
dluhu, je důležité vyhnout se na trhu 
procykličnosti pouze na základě ohlášení 
případné revize ratingu členského státu. 
Následně by neměl být zveřejněn žádný 
ratingový výhled týkající se státního 
dluhu. V případě významných faktorů, 
které opravňují k revizi, by dotyčná 
ratingová agentura měla zveřejnit rating 
uvádějící objektivní důvody pro 
aktualizaci ratingu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) S ohledem na zvláštnosti ratingů států 
a v zájmu snížení rizika volatility je 
vhodné od ratingových agentur vyžadovat, 
aby tyto ratingy zveřejňovaly teprve po 
uzavření obchodování na obchodních 
místech zřízených v Unii a nejméně jednu 
hodinu před jejich otevřením.

(32) S ohledem na zvláštnosti ratingů států 
a v zájmu snížení rizika volatility je 
vhodné od ratingových agentur vyžadovat, 
aby tyto ratingy zveřejňovaly teprve po 
uzavření obchodování na obchodních 
místech zřízených v Unii a nejméně jednu 
hodinu před jejich otevřením. Navíc se zdá, 
že je důležité posílit pravidla o nakládání 
s důvěrnými informacemi. Ratingová 
agentura by měla být schopna pozdržet 
zveřejnění důvěrných informací za 
předpokladu, že toto odložení není 
zavádějící pro veřejnost a že emitent je 
schopen zajistit důvěrný charakter těchto 
informací. Hodnocený subjekt by měl 
rovněž omezit a jasně stanovit seznam 
osob, které mohou podle pravidla dvanácti 
hodin obdržet informace. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) V souvislosti se zvláštnostmi ratingu 
státního dluhu a jeho významného vlivu 
nejen na trh, ale i na hospodářství 
dotčeného členského státu, by mělo být 
ratingovým agenturám zakázáno provádět 
nevyžádané ratingy státního dluhu. 
Nechce-li být členský stát hodnocen, mají 
investoři k dispozici spolehlivou 
dokumentaci, například zprávy Komise, 
Evropské centrální banky (ECB) a 
Mezinárodního měnového fondu (MMF), 
podle níž mohou tento dluh posoudit.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 32 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32b) S cílem lépe řešit problematiku 
státního dluhu by Komise měla předložit 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
zřízení plně nezávislé evropské ratingové 
agentury, která by hodnotila 
úvěruschopnost státního dluhu členských 
států. Tato zpráva by měla uvádět, zda 
stávající orgán může provádět rating 
státního dluhu. V případě potřeby by v ní 
měl být zahrnut i legislativní návrh. Nová 
veřejnoprávní evropská ratingová 
agentura by měla mít k dispozici nezbytný 
personál a prostředky, aby zajistila 
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vysokou kvalitu hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 32 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32c) S ohledem na zvláštnosti ratingu 
státního dluhu a s cílem vyhnout se riziku 
finanční nákazy šířící se jednotlivými 
členskými státy by měla být zakázána 
oznámení ohlašující revizi dané skupiny 
zemí, a to i v případě, že by byla doplněna 
o zprávy z jednotlivých zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení 1060/2009/ES
Čl. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení zavádí společný regulatorní 
přístup v zájmu zvýšení integrity, 
transparentnosti, odpovědnosti, řádné 
správy a řízení a spolehlivosti ratingových 
činností, přispívá ke kvalitě ratingů 
vydávaných v Unii, a tím přispívá k 
řádnému fungování vnitřního trhu a 
zároveň dosahuje vysoké úrovně ochrany 
spotřebitelů i investorů. Stanoví podmínky 
pro vydávání ratingů a pravidla organizace 
a chování ratingových agentur, včetně 
jejích akcionářů a podílníků, v zájmu 
prosazování nezávislosti ratingových 
agentur, předcházení střetům zájmů a 

Toto nařízení zavádí společný regulatorní 
přístup v zájmu zvýšení integrity, 
transparentnosti, odpovědnosti, řádné 
správy a řízení ratingových činností, 
přispívá ke kvalitě ratingů vydávaných v 
Unii, a tím přispívá k řádnému fungování 
vnitřního trhu a zároveň dosahuje vysoké 
úrovně ochrany spotřebitelů i investorů. 
Stanoví podmínky pro vydávání ratingů a 
pravidla organizace a chování ratingových 
agentur, včetně jejích akcionářů a 
podílníků, v zájmu prosazování 
nezávislosti ratingových agentur, 
předcházení střetům zájmů a posílení 
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posílení ochrany spotřebitelů a investorů. ochrany spotřebitelů a investorů.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. -a (nové)
Nařízení 1060/2009/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) písmeno a) se nahrazuje tímto:
„a) „ratingem“ informační servis 
poskytovaný investorům a spotřebitelům 
týkající se bonity osoby, dluhu nebo 
finančního závazku, dluhového cenného 
papíru, prioritní akcie nebo jiného 
finančního nástroje, nebo emitenta tohoto 
dluhu nebo finančního závazku, 
dluhového cenného papíru, prioritní akcie 
nebo jiného finančního nástroje, které se 
vydává za použití zavedeného a 
definovaného systému ratingových 
kategorií a podléhá režimu 
odpovědnosti;“

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 11 – bod 3 a (nový)
Nařízení 1060/2009/ES
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) V článku 3 se doplňuje nový odstavec, 
který zní:
2a. Orgán ESMA předloží návrh 
regulatorních technických norem, které 
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na základě pravidelné revize dále 
rozpracovávají a v případě potřeby 
upravují definici ratingu uvedenou 
v odst. 1 písm. a) a výjimky uvedené 
v odstavci 2.
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci v souladu s 
postupem stanoveným v článcích 10 až 14 
nařízení (EU) č. 1095/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm.-a a (nové)
Nařízení 1060/2009/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-aa) vkládá se nové písmeno, které zní:
„ea) „pomocným ratingovým analytikem“ 
osoba, která zodpovídá za podporu práce 
hlavního analytika;“

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. c
Nařízení 1060/2009/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. w

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

w) „ratingovým výhledem“ stanovisko 
týkající se pravděpodobného směru vývoje 
ratingu v krátké a středním časovém 
období;

w) „ratingovým výhledem“ stanovisko 
týkající se pravděpodobného směru vývoje 
ratingu v krátkém a středním časovém 
období, včetně úvěrového signálu na 
základě objektivních kritérií;
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Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. c
Nařízení 1060/2009/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. w a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

wa) „nevyžádaným ratingem“ rating, 
který provedou ratingové agentury na 
žádost jiného subjektu než emitenta;

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. c
Nařízení 1060/2009/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. w c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

wc) „poměrem přesnosti“ poměr určený 
pro měření schopnosti ratingové agentury 
přidělit vysoký rating emitentům, kteří 
neselžou, a nízký rating emitentům, kteří 
selžou;

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení 1060/2009/ES
Článek 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 4a

Rating státního dluhu
1. Jestliže ratingová agentura vydá rating 
státního dluhu, je třeba, aby byla řádně 
zohledněna specifičnost tohoto ratingu a 
jeho obecný dopad na finanční stabilitu.
2. Členský stát se může rozhodnout, že 
nepovolí provádění ratingu státního 
dluhu. Provádět nevyžádaný rating 
státního dluhu je zakázáno.
3. Vyžádaný rating státního dluhu musí 
plně odpovídat čl. 8 odst. 5.“

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Nařízení 1060/2009/ES
Článek 5a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a Článek 5a
Nadměrné spoléhání finančních institucí na 

ratingy
Nadměrné spoléhání finančních institucí na 

ratingy
Úvěrové instituce, investiční podniky, 
pojišťovny a zajišťovny, instituce 
zaměstnaneckého penzijního pojištění, 
správcovské a investiční společnosti, 
správci alternativních investičních fondů a 
ústřední protistrany vymezené v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
xx/201x ze dne xx. xxx 201x o OTC 
derivátech, ústředních protistranách a 
registrech obchodních údajů provádějí 
vlastní posouzení úvěrového rizika a 
nespoléhají se pro účely posouzení bonity 

Úvěrové instituce, investiční podniky, 
pojišťovny a zajišťovny, instituce 
zaměstnaneckého penzijního pojištění, 
správcovské a investiční společnosti, 
správci alternativních investičních fondů a 
ústřední protistrany vymezené v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
xx/201x ze dne xx. xxx 201x o OTC 
derivátech, ústředních protistranách a 
registrech obchodních údajů provádějí 
vlastní posouzení úvěrového rizika a 
nespoléhají se pro účely posouzení bonity 
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osoby nebo finančního nástroje výhradně 
nebo mechanicky na ratingy. Příslušné 
orgány pověřené dohledem nad těmito 
podniky pečlivě sledují přiměřenost 
postupů úvěrového hodnocení těchto 
podniků.

osoby nebo finančního nástroje výhradně 
na ratingy. Příslušné orgány pověřené 
dohledem nad těmito podniky pečlivě 
sledují přiměřenost postupů úvěrového 
hodnocení těchto podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Nařízení 1060/2009/ES
Článek 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5c
Neplatnost smluvních požadavků 
nadměrně spoléhajících na externí 
ratingy při správě individuálního nebo 
kolektivního portfolia 
1. Jakékoli smluvní ustanovení týkající se 
produktu správy kolektivního nebo 
individuálního portfolia, které vyžaduje, 
aby se výběr cenných papírů tvořících 
portfolio řídil pouze externím ratingem a 
pouze na něm byl založen, je neplatné. 
2. Jakékoli smluvní ustanovení, které 
umožňuje věřiteli požadovat od emitenta 
dluhopisů, s ohledem na přirozený účel 
těchto dluhopisů, předčasné vrácení 
prostředků v případě snížení externího 
ratingu uděleného danému cennému 
papíru, je neplatné.

Or. en
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Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Nařízení 1060/2009/ES
Článek 5 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5d
Nadměrné spoléhání na rating v právních 

předpisech EU
Právní předpisy Unie nesmí odkazovat na 
ratingy pro regulační účely a musí být 
zrušena všechna ustanovení odvětvových 
právních předpisů, která vyžadují, aby 
před investováním nebo před 
doporučením investic druhým subjektům 
byl zohledněn rating. Komise předloží do 
…* Evropskému parlamentu a Radě 
podrobnou zprávu o provedení tohoto 
článku do právních předpisů Unie, a to i 
do legislativních návrhů, bude-li potřeba. 
Zpráva bude obsahovat doporučení 
týkající se rozvoje vlastních hodnotících 
schopností, aby nedocházelo 
k automatickým procyklickým reakcím na 
změny v ratingu. 
____________
* Úř. věst.: doplnit datum: šest měsíců po 
vstupu v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7 a (nový)
Nařízení 1060/2009/ES
Čl. 6 – odst. 3 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a) V čl. 6 odst. 3 se úvodní část 
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nahrazuje tímto:
„3. ESMA může ratingové agentuře na 
její žádost udělit výjimku z povinnosti 
plnit požadavky stanovené v bodech 2, 5, 6 
a 9 oddílu A přílohy I a v čl. 7 odst. 2 a 4, 
pokud tato ratingová agentura prokáže, že 
vzhledem k povaze, rozsahu a složitosti její 
činnosti i vzhledem k povaze a rozsahu 
vydávaných ratingů nejsou tyto požadavky 
přiměřené, a pokud“ 

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7 b (nový)
Nařízení 1060/2009/ES
Čl. 6 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7b) V čl. 6 odst. 3 se písmeno a) nahrazuje 
tímto:
„a) má ratingová agentura méně než 50 
ratingových analytiků;“

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7 c (nový)
Nařízení 1060/2009/ES
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7c) V článku 6 se doplňuje nový odstavec, 
který zní:
„3a. Na základě čl. 16 odst. 3 nařízení 
(EU) č. 1095/2010 vypracuje ESMA 
pokyny, v nichž se stanoví nové modely 
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plateb, aby bylo zajištěno, že výběr a 
odměňování ratingových agentur jsou 
plně nezávislé na hodnoceném subjektu, a 
to až do doby, kdy bude dokončena zpráva 
předkládaná Komisí, jež se týká modelu 
plateb emitenta na základě čl. 39 odst. 1.“

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení 1060/2009/ES
Čl. 6a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Akcionář nebo podílník ratingové 
agentury, který drží nejméně 5 % kapitálu 
nebo hlasovacích práv této agentury,
nesmí

1. Akcionář nebo podílník ratingové 
agentury nesmí

(a) držet podíl rovnající se nebo větší než 5 
% kapitálu žádné jiné ratingové agentury.
Tento zákaz neplatí pro podíly v 
programech diverzifikovaného 
kolektivního investování, včetně 
spravovaných fondů, jako jsou penzijní 
fondy nebo životní pojištění, za 
předpokladu, že podíly v programech 
diverzifikovaného kolektivního 
investování neumožňují vykonávat 
významný vliv na obchodní činnosti těchto 
programů;

(a) být akcionářem nebo podílníkem jiné 
ratingové agentury, nebo mít jinak přímý 
nebo nepřímý vlastnický zájem v takové 
ratingové agentuře; 

(b) mít právo nebo pravomoc vykonávat 5 
% nebo více hlasovacích práv v žádné jiné 
ratingové agentuře;
(c) mít právo nebo pravomoc jmenovat 
nebo odvolávat členy správního, řídícího 
nebo dozorčího orgánu žádné jiné 
ratingové agentury;

(c) mít právo nebo pravomoc jmenovat 
nebo odvolávat členy správního, řídícího 
nebo dozorčího orgánu žádné jiné 
ratingové agentury;

(d) být členem správního, řídícího nebo 
dozorčího orgánu žádné jiné ratingové 
agentury;

(d) být členem správního, řídícího nebo 
dozorčího orgánu žádné jiné ratingové 
agentury;



PE480.852v03-00 24/35 PR\892526CS.doc

CS

(e) mít pravomoc vykonávat nebo skutečně 
vykonávat dominantní vliv nebo kontrolu 
nad jinou ratingovou agenturou.

(e) mít pravomoc vykonávat nebo skutečně 
vykonávat dominantní vliv nebo kontrolu 
nad jinou ratingovou agenturou.

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení 1060/2009/ES
Článek 6a a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6aa
Zákaz fúze mezi některými ratingovými 

agenturami a zákaz jejich akvizice
Registrovaná ratingová agentur, u níž 
představuje více než 20 % celkových 
ročních příjmů ratingová činnost v Unii 
nebo která patří do skupiny ratingových 
agentur s takovým příjmem, se nesmí 
sloučit s jinou registrovanou ratingovou 
agenturou nebo nesmí koupit jinou 
registrovanou ratingovou agenturu po 
dobu deseti let od …*, ledaže by patřily do 
stejné skupiny ratingových agentur od 
…*.
____________
* Úř. věst.: vyplňte datum vstupu 
v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení 1060/2009/ES
Článek 6b a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6ba
Nejvyšší možný podíl vyžádaných ratingů

Nejvyšší možný podíl vyžádaných ratingů 
pro každou kategorii aktiv v oblasti 
ratingu bankovnictví, pojišťovnictví a 
podniků je stanoven na 25 % pomyslného 
objemu trhu.
U strukturovaných finančních produktů 
je maximální procento vyžádaných 
ratingů stanoveno na 25 % pomyslného 
objemu trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Nařízení 1060/2009/ES
Čl. 7 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Vedoucí ratingový analytik nebude u 
každé kategorie aktiv sledovat více než 
osm emitentů a pomocný ratingový 
analytik nebude u každé kategorie aktiv 
sledovat více než deset emitentů.

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – písm. b
Nařízení 1060/2009/ES
Čl. 8 – odst. 5– pododstavec 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souvislosti s ratingy státního dluhu se 
nesmí zveřejňovat ratingové výhledy. 
V případě významných faktorů, které 
opravňují k revizi, musí dotyčná ratingová 
agentura zveřejnit rating uvádějící 
objektivní důvody pro aktualizaci ratingu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – písm. b
Nařízení 1060/2009/ES
Čl. 8 – odst. 5– pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vyžádané ratingy státního dluhu se vydají 
takovým způsobem, který zaručuje, že byly 
analyzovány individuální zvláštnosti dané 
země. Oznámení o revizi dané skupiny 
zemí je zakázáno i v případě, že je 
doplněno o zprávy o jednotlivých zemích.

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Nařízení 1060/2009/ES
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ratingové agentury zajistí, aby byly 
ratingy a ratingové výhledy prezentovány a 
zpracovávány v souladu s požadavky 
stanovenými v oddílu D přílohy I.

2. Ratingové agentury zajistí, aby byly 
ratingy a ratingové výhledy prezentovány a 
zpracovávány v souladu s požadavky 
stanovenými v oddílu D přílohy I. 
Ratingové agentury nebudou prezentovat 
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jiné faktory, než ty, které souvisí s ratingy, 
a zdrží se jakýchkoli soudů a analýz 
vybočujících z rámce ratingů.

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Nařízení 1060/2009/ES
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Ratingová agentura bude nakládat 
s informacemi o ratingu jako s důvěrnými 
až do té doby, než je zveřejní pro účely 
trhu. Ratingová agentura bude mít 
seznam osob, které mají přístup 
k informacím před zveřejněním, a osob, 
jimž budou informace před zveřejněním 
zpřístupněny.
Seznam osob, jimž jsou informace o 
ratingu předem sděleny, se omezí na 
osoby, které za tímto účelem stanoví každý 
kontrolovaný subjekt.
Použije se článek 6 směrnice 2003/6/ES o 
nakládání s důvěrnými informacemi a o 
seznamu zasvěcených osob. 

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Nařízení 1060/2009/ES
Čl. 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11b
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Výkonnost ratingových agentur
1. Každá registrovaná nebo certifikovaná 
ratingová agentura zveřejní své podíly 
selhání u každé kategorie aktiv v rámci 
každé kategorie ratingu a své poměry 
přesnosti u každé kategorie aktiv. Orgán 
ESMA uvede k těmto podílům připomínky 
a zdůrazní silné a slabé stránky každé 
ratingové agentury.
2. Orgán ESMA použije údaje 
shromážděné v jeho ústředním archivu 
(CEREP) a provede analýzu a zhodnotí 
výkonnost ratingových agentur. Provede 
srovnání podílů selhání ratingových 
agentur a poměrů přesnosti u každé 
kategorie aktiv. Zveřejní výroční zprávu 
týkající se jeho srovnávacího hodnocení, 
včetně systému hodnocení výkonnosti.
3. Výroční zpráva bude zveřejněna na 
internetových stránkách orgánu ESMA.

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 20
Nařízení 1060/2009/ES
Čl. 35 a – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Uplatní se systém občanskoprávní 
odpovědnosti země, v níž měl investor, 
který utrpěl újmu, své obvyklé sídlo 
v době, kdy k újmě došlo.

Or. en
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Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 24 – písm. b
Nařízení 1060/2009/ES
Čl. 39 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. EU provede interní posouzení 
úvěruschopnosti členských států Evropské 
unie. Za tím účelem bude zřízena 
nezávislá veřejnoprávní evropská 
ratingová agentura nebo bude pověřen již 
existující nezávislý orgán Unie, jehož 
úkolem bude posoudit úvěruschopnost 
státního dluhu členských států. Komise 
předloží Evropskému parlamentu a Radě
do …* zprávu společně s legislativním 
návrhem, v nichž posoudí, zda má být 
úkolem podle tohoto článku pověřen nový 
nebo již existující orgán, a doporučí 
řešení. Komise rovněž posoudí otázku 
potřebných zaměstnanců a zdrojů, aby 
byla zajištěna plná nezávislost tohoto 
orgánu. 
___________
* Úř. věst. doplňte datum: šest měsíců po 
vstupu v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 24 a (nový)
Nařízení 1060/2009/ES
Článek 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

24a) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 39a

Zaměstnanci a zdroje ESMA
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Orgán ESMA posoudí do …* své potřeby, 
co se týče zaměstnanců a zdrojů, které 
vyplývají z převzetí pravomocí a 
povinností podle tohoto nařízení, a 
předloží o tom Evropskému parlamentu, 
Radě a Komisi zprávu.“
___________
* Úř. věst. doplňte datum: dvanáct měsíců 
po vstupu v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení – pozměňující akt
PŘÍLOHA I – bod 1 – písm. b – odrážka ii
Nařízení 1060/2009/ES
PŘÍLOHA I – oddíl B – bod 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(aa) akcionář nebo podílník ratingové 
agentury držící přímo nebo nepřímo 10 % 
nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv 
dané ratingové agentury nebo se jinak 
nacházející v pozici s významným vlivem 
na obchodní činnosti ratingové agentury
přímo nebo nepřímo vlastní finanční 
nástroje hodnocené osoby nebo spřízněné 
třetí osoby nebo má jakýkoliv jiný přímý 
nebo nepřímý majetkový podíl na 
hodnocené osobě nebo třetí osobě, přičemž 
se nejedná o podíl na programech 
diverzifikovaného kolektivního 
investování, včetně spravovaných fondů, 
jako jsou penzijní fondy nebo životní 
pojištění, který jej nestaví do pozice s 
významným vlivem na obchodní činnosti 
programu;“

„(aa) akcionář nebo podílník ratingové 
agentury, který přímo nebo nepřímo vlastní 
finanční nástroje hodnocené osoby nebo 
spřízněné třetí osoby nebo má jakýkoliv 
jiný přímý nebo nepřímý majetkový podíl 
na hodnocené osobě nebo třetí osobě, 
přičemž se nejedná o podíl na programech 
diverzifikovaného kolektivního 
investování, včetně spravovaných fondů, 
jako jsou penzijní fondy nebo životní 
pojištění, který jej nestaví do pozice s 
významným vlivem na obchodní činnosti 
programu;“

Or. en
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Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení – pozměňující akt
PŘÍLOHA I – bod 1 – písm. b – odrážka iii
Nařízení 1060/2009/ES
PŘÍLOHA I – oddíl B – bod 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(ba) úvěrový rating se vydává pro 
hodnocenou osobu nebo spřízněnou třetí 
osobu, které přímo nebo nepřímo drží 10 % 
nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv
dané ratingové agentury;“

„(ba) úvěrový rating se vydává pro 
hodnocenou osobu nebo spřízněnou třetí 
osobu, které přímo nebo nepřímo drží 
kapitál nebo hlasovací práva dané 
ratingové agentury;“

Or. en

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení – pozměňující akt
PŘÍLOHA I – bod 1 – písm. b – odrážka iv
Nařízení 1060/2009/ES
PŘÍLOHA I – oddíl B – bod 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(ca) akcionář nebo podílník ratingové 
agentury držící přímo nebo nepřímo 10 % 
nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv 
dané ratingové agentury nebo se jinak 
nacházející v pozici s významným vlivem 
na obchodní činnosti ratingové agentury 
je členem správní nebo dozorčí rady 
hodnocené osoby nebo spřízněné třetí 
osoby;“

„(ca) akcionář nebo podílník ratingové 
agentury je členem správní nebo dozorčí 
rady hodnocené osoby nebo spřízněné třetí 
osoby;“

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení – pozměňující akt
PŘÍLOHA I – bod 4 – písm. f
Nařízení 1060/2009/ES
PŘÍLOHA I – oddíl D – bod 5 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) v bodě 5 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:

(f) v bodě 5 se první pododstavec vypouští.

„5. Při oznámení ratingu nebo 
ratingového výhledu ratingová agentura 
vysvětlí v tiskových prohlášeních nebo 
zprávách klíčové prvky, na nichž je rating 
nebo ratingový výhled postaven.“;

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Souvislosti návrhu

Činnost ratingových agentur má významný vliv na hospodářské a finanční subjekty a na 
činnost veřejnoprávních institucí a nadále vyvolává značný zájem veřejného mínění a živou 
politickou diskusi. Jejich právní úprava proto představuje specifický a velmi citlivý aspekt 
nejobecnějšího procesu reformy fungování finančních trhů. 
V poměrně nedávné době se tímto problémem zabývaly evropské orgány v nařízení 
č. 1060/2009 a v jeho následné úpravě č. 513/2011, která souvisí s reformou dohledu nad 
finančním trhem a jejímž úkolem je především přidělit konkrétní pravomoci nově zřízenému 
orgánu (ESMA). Evropský parlament se k tomuto tématu vrátil nelegislativním usnesením 
z června 2011 (s odkazem na sdělení ES z června 2010), v němž zdůraznil potřebu posílit 
předpisový rámec a nezbytnost omezit nadměrné spoléhání na ratingové agentury. 
Skutečnost, že za necelé dva uplynulé roky se Parlament k této problematice vrací již potřetí, 
svědčí o tom, že tato otázka je složitá, ale že je také třeba nalézt účinnější odpověď na některé 
doposud nevyřešené problémy. 

2. Nejdůležitější prvky návrhu ES
a) Rozšíření oblasti působnosti nařízení i na ratingové výhledy
Návrh nařízení ES (COM (2011)747), kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009, se zabývá 
především problematikou omezení nadměrného spoléhání investorů a emitentů cenných 
papírů na externí ratingy ratingových agentur s následným podnětem k používání interních 
ratingů. 
Návrh ES rozšiřuje oblast působnosti předpisů o ratingu i na ratingové výhledy. Podle 
upraveného znění mají ratingové agentury především oznamovat časové rozpětí, v němž se 
předpokládá změna ratingu.

b) Změny týkající se použití ratingu
Nové nařízení v článku 5a po určitých finančních institucích vyžaduje, aby se při posuzování 
spolehlivosti investic do aktiv nespoléhaly výhradně na externí ratingy. Toto ustanovení je 
v souladu se zásadami Rady pro finanční stabilitu pro snížení závislosti na hodnocení 
ratingových agentur z října 2010. Cílem dalších změn je řešení rizika nadměrné závislosti 
účastníků finančního trhu na ratinzích, pokud jde o strukturované finanční nástroje. Emitenti 
strukturovaných finančních nástrojů budou muset žádat o dva ratingy současně dvě různé 
ratingové agentury.
Konečně pokud jde o SKIPCP a správce alternativních investičních fondů, po vnitrostátních 
zákonodárcích se požaduje, aby při provádění právních předpisů Společenství byla zařazena 
zásada, jejímž cílem je vyhnout se nadměrnému spoléhání se na rating.

c) Nezávislost ratingových agentur
Jedná se o řadu změn, jejichž cílem je vyřešit střety zájmů vyplývající z takzvaného modelu 
ratingu placeného emitentem a vlastnického podílu v ratingové agentuře. Stanoví se zejména 
některé zásady: a) maximální prahová hodnota podílu, který může mít každý společník nebo 
akcionář agentury, je stanovena na pětiprocentní účast v jiné ratingové agentuře; b) zásada 
rotace (použije se v případě vyžádaného ratingu) u ratingových agentur pověřených 
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emitentem, aby nedocházelo k tomu, že jedna ratingová agentura bude najata na více než tři 
roky, nebo na více než jeden rok v případě, že hodnotí více než deset dluhových nástrojů 
vydaných emitentem. Tím, že zásada rotace mezi ratingovými agenturami je povinná, měl 
autor návrhu v úmyslu posílit konkurenci na trhu ratingů.

d) Zveřejnění ratingu
Návrh zpřísňuje požadavky na zveřejňování ratingů emitentům tak, aby měl hodnocený 
subjekt příležitost ověřit, zda jsou v hodnocení chyby, a aby mohl vypracovat protiargumenty.

e) Rating státního dluhu
Otázka ratingu státního dluhu má nepochybně své specifické rysy. Poprvé je zdůrazňována 
proto, aby se poukázalo na skutečnost, že předpisy, které se ve svém různém učlenění 
uplatňují na rating státního dluhu, musí být posíleny s cílem zvýšit jejich kvalitu. V čl. 8 
odst. 2 se stanoví, že ratingové agentury jsou povinny posoudit ratingy států každých šest 
měsíců, nikoli každých dvanáct měsíců. Měly by být zveřejňovány jen na uzavřených trzích 
a nejméně hodinu před otevřením obchodních míst v EU. Pro ratingové společnosti jsou 
stanoveny nové povinnosti, co se týče transparentnosti, se zvláštní pozorností věnovanou 
lidským zdrojům, které využívají pro vydávání ratingů.

f) Otázka evropské ratingové agentury
Na rozdíl od toho, co požadoval EP ve svém návrhu usnesení ze dne 8. června 2011, 
neobsahuje návrh na změnu nařízení ES č. 1060/2009 ES žádný návrh týkající se zřízení 
evropského ratingového nástroje. V tomto ohledu by však bylo vhodné otevřít opětovně 
diskusi na toto téma.

g) Další důležité změny se týkají ověření metodiky ratingu používané ratingovými 
agenturami, které provede orgán ESMA, a zavedení systému občanskoprávní odpovědnosti 
ratingových agentur na základě zásady převrácení důkazního břemene.

Obecně se jedná o velmi důležité a z velké části společné body, které nicméně představují 
některé aspekty, jež je třeba vyjasnit a posílit, aby při jejich provádění nedocházelo 
k nežádoucím projevům. 

3. Návrhy zpravodaje
Část pozměňovacích návrhů ke znění ES se tedy ubírá tímto směrem, zatímco jiná část 
pozměňovacích návrhů má vyvolat otázky, které se v návrhu nového nařízení neřeší, podnítit 
inovativní návrhy a přinést možná alternativní řešení.
Tyto pozměňovací návrhy se týkají především:

1) překonání stávající definice „credit rating“ jako „názoru“ a jeho nahrazení novou 
definicí, jejímž základem by bylo pojetí ratingu jako „informační služby“;

2) zákazu nevyžádaného (unsolicited) ratingu týkajícího se státního dluhu a s tím 
souvisejícího stanovení nebo zřízení nezávislého subjektu ze strany ES, který by 
prováděl hodnocení úvěruschopnosti členských států EU;

3) nezbytnosti provést pečlivou revizi i jiných platných předpisů než těch, které jsou 
stanoveny v novém návrhu nařízení, s cílem zrušit všechna ustanovení, která zavazují 
veřejnoprávní i soukromoprávní aktéry, aby automaticky zohledňovali ratingy a jejich 
důsledky (zejména v souvislosti se smluvními ustanoveními, která stanoví 
automatické zrušení cenných papírů v případě snížení ratingu (downgrade) 
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a smluvními ustanoveními, která stanoví předčasnou náhradu v případě, že rating 
klesne pod určitou úroveň);

4) zavedení zákazu propojených akcionářských podílů týkajících se kontroly a řízení více 
než jedné ratingové agentury; zavedení zákazu akcionářského nebo finančního podílu 
ratingové agentury v hodnocených subjektech;

5) omezení možných akvizic nebo fúzí ze strany ratingových agentur, které již dosáhly 
značného objemu obchodu v oblasti ratingu v EU;

6) možnosti stanovit hranici podílů na trhu, co se týče množství nebo hodnoty ratingů 
provedených u finančních aktérů a týkajících se strukturálních produktů;

7) uložení úkolu orgánu ESMA, který by měl každoročně předkládat na základě přesných 
kritérií vyhodnocení účinnosti a odůvodněnosti činnosti ratingových agentur;

8) možnosti, aby orgán ESMA vypracoval nové návrhy týkající se modelů plateb, díky 
nimž bude výběr a odměňování ratingových agentur zcela nezávislé na hodnoceném 
subjektu.

Hlavním cílem je tedy otevřít diskusi, která by zohlednila různé přístupy a stanoviska, ale 
dosáhla by přesto toho, aby ratingové agentury byly opět zasazeny do příslušných dimenzí, 
v nichž by jejich hodnocení byla považována za informace, jež je vhodné zohlednit, aniž by se 
však těšily zvláštnímu postavení a měly automatické dopady na činnost hospodářských 
a finančních subjektů a veřejnoprávních orgánů s negativními procyklickými účinky. V této 
souvislosti jde o to, aby se již neopakovala situace, kdy o načasování a způsobu zveřejnění až 
příliš často jednostranně rozhodují ratingové agentury, aniž by zveřejňované informace byly 
výrazně nové a originální, zejména co se týče analýzy státu a výhledů veřejné správy.


