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Návrh nařízení (KOM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Bod odůvodnění 3 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Evropská rada ve svých závěrech ze 
dne 19. června 2009 doporučila, aby byl 
zřízen Evropský systém orgánů finančního 
dohledu, sestávající ze sítě vnitrostátních 
orgánů finančního dohledu fungujících 
souběžně s novými evropskými orgány 
dohledu, Evropským orgánem pro 
bankovnictví (EBA), Evropským orgánem 
pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění (EIOPA) a Evropským 
orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA), 
jejichž cílem je zvýšit kvalitu a jednotnost 
dohledu na úrovni členských států, posílit 
dohled nad přeshraničními skupinami 
zřízením kolegií orgánů dohledu 
a vytvořením jednotného evropského 
kodexu platného pro všechny účastníky 
finančního trhu v rámci vnitřního trhu. 
 Zdůraznila, že Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy by měl mít pravomoc dohledu 
nad ratingovými agenturami. Komise by si 
dále měla ponechat svou pravomoc 

(3) Evropská rada ve svých závěrech ze 
dne 19. června 2009 doporučila, aby byl 
zřízen Evropský systém orgánů finančního 
dohledu, sestávající ze sítě vnitrostátních 
orgánů finančního dohledu fungujících 
souběžně s novými evropskými orgány 
dohledu, Evropským orgánem dohledu 
(Evropským orgánem pro bankovnictví), 
Evropským orgánem dohledu (Evropským 
orgánem pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění) a 
Evropským orgánem dohledu (Evropským 
orgánem pro cenné papíry a trhy), jejichž 
cílem je zvýšit kvalitu a jednotnost dohledu 
na úrovni členských států, posílit dohled 
nad přeshraničními skupinami zřízením 
kolegií orgánů dohledu a vytvořením 
jednotného evropského kodexu platného 
pro všechny účastníky finančního trhu v 
rámci vnitřního trhu. Zdůraznila, že 
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy by 
měl mít pravomoc dohledu nad 
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prosazovat Smlouvy, a zejména hlavu VII 
kapitolu 1 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, pokud jde o společná pravidla 
hospodářské soutěže, v souladu s předpisy 
přijatými pro provádění těchto pravidel. 

ratingovými agenturami. Komise by si dále 
měla ponechat svou pravomoc prosazovat 
Smlouvy, a zejména hlavu VII kapitolu 1 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
pokud jde o společná pravidla hospodářské 
soutěže, v souladu s předpisy přijatými pro 
provádění těchto pravidel. Evropský orgán 
dohledu (Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy) byl již zřízen nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
.../20101. 

 1 Úř. věst. L ... 
 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Bod odůvodnění 4 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Je třeba jasně definovat oblast 
působnosti Evropského orgánu pro cenné 
papíry a trhy, aby účastníci finančního trhu 
mohli určit orgán příslušný v oblasti 
činnosti ratingových agentur. Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy by měl 
převzít všeobecnou pravomoc 
v záležitostech týkajících se registrace 
ratingových agentur a průběžného dohledu 
nad registrovanými ratingovými 
agenturami. 

(4) Je třeba jasně definovat rozsah 
pravomocí Evropského orgánu dohledu 
(Evropského orgánu pro cenné papíry 
a trhy), aby účastníci finančního trhu mohli 
určit orgán příslušný v oblasti činnosti 
ratingových agentur. Evropský orgán 
dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry 
a trhy) by měl být výlučně odpovědný za 
registraci ratingových agentur a průběžný 
dohled nad registrovanými ratingovými 
agenturami. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Bod odůvodnění 5 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) V zájmu posílení hospodářské soutěže 
mezi ratingovými agenturami a zabránění 
možným střetům zájmů v rámci 
obchodního modelu ratingu placeného 
emitentem, které jsou zvláště nakažlivé, 
pokud jde o rating strukturovaných 
finančních nástrojů, a posílení 
transparentnosti a kvality ratingů 
strukturovaných finančních nástrojů by 

(5) V zájmu posílení hospodářské soutěže 
mezi ratingovými agenturami a zabránění 
možným střetům zájmů v rámci 
obchodního modelu ratingu placeného 
emitentem, které jsou zvláště nakažlivé, 
pokud jde o rating finančních nástrojů, a 
posílení transparentnosti a kvality ratingů 
finančních nástrojů by registrované nebo 
certifikované ratingové agentury měly mít 
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registrované nebo certifikované ratingové 
agentury měly mít právo přístupu 
k seznamu strukturovaných finančních 
nástrojů, jež jsou hodnoceny jejich 
konkurenty. Informace pro tento rating by 
měly být poskytnuty emitentem nebo 
spřízněnou třetí osobou pro účely 
vydávání nevyžádaných konkurenčních 
ratingů strukturovaných finančních 
nástrojů. Vydávání takových 
nevyžádaných ratingů by mělo podpořit 
využívání více než jednoho ratingu pro 
každý strukturovaný finanční nástroj. 
Přístup na internetové stránky by měl být 
poskytnut pouze v případě, že ratingová 
agentura je schopna zajistit zachování 
důvěrnosti požadovaných informací. 

možnost přístupu k informacím o 
finančních nástrojích, jež jsou hodnoceny 
jejich jmenovanými konkurenty, aby tak 
byly schopny poskytovat nevyžádané 
ratingy. Vydávání takových nevyžádaných 
ratingů by mělo podpořit využívání více 
než jednoho ratingu pro každý finanční 
nástroj. Přístup na internetové stránky by 
měl být poskytnut pouze v případě, že 
ratingová agentura je schopna zajistit 
zachování důvěrnosti požadovaných 
informací. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Bod odůvodnění 11 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Aby Evropský orgán pro cenné papíry 
a trhy mohl účinně plnit své povinnosti, 
měl by mít právo požadovat všechny 
nezbytné informace přímo od účastníků 
finančního trhu. Orgány členských států by 
měly být povinny napomáhat Evropskému 
orgánu pro cenné papíry a trhy při 
prosazování takových žádostí. 

(11) Aby Evropský orgán dohledu 
(Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) 
mohl účinně plnit své povinnosti, měl by 
mít právo požadovat všechny nezbytné 
informace přímo od účastníků finančního 
trhu. Orgány členských států by měly být 
povinny napomáhat Evropskému orgánu 
dohledu (Evropskému orgánu pro cenné 
papíry a trhy) při prosazování takových 
žádostí a měly by zajistit bezodkladnou 
dostupnost potřebných informací. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Bod odůvodnění 12 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Aby Evropský orgán pro cenné papíry 
a trhy mohl účinně vykonávat své 
pravomoci dohledu, měl by mít právo 
provádět vyšetřování a kontroly na místě. 

(12) Aby Evropský orgán dohledu 
(Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) 
mohl účinně vykonávat své pravomoci 
dohledu, měl by mít právo provádět 
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Při výkonu svých pravomocí dohledu by 
měl Evropský orgán pro cenné papíry 
a trhy osobám, které jsou předmětem 
řízení, umožnit slyšení, aby bylo 
respektováno jejich právo na obhajobu. 

neohlášená vyšetřování a kontroly na 
místě. Při výkonu svých pravomocí 
dohledu by měl Evropský orgán dohledu 
(Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) 
osobám, které jsou předmětem řízení, 
umožnit slyšení, aby bylo respektováno 
jejich právo na obhajobu. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Bod odůvodnění 13 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Příslušné orgány by měly být 
Evropskému orgánu pro cenné papíry 
a trhy nápomocny a spolupracovat s ním. 
Orgán ESMA může přenést určité úkoly v 
oblasti dohledu na příslušné vnitrostátní 
orgány, např. když úkol v oblasti dohledu 
vyžaduje znalosti a zkušenosti s ohledem 
na místní podmínky, jež jsou snadněji 
dostupné na vnitrostátní úrovni. Mezi 
úkoly, které lze přenést, patří provádění 
konkrétních vyšetřovacích úkolů a kontrol 
na místě, posuzování žádostí o registraci, 
ale také konkrétní úkoly spojené 
s každodenním dohledem. Podrobnosti 
takového přenesení úkolů, včetně postupů 
a náhrady, jež má být poskytnuta 
vnitrostátním příslušným orgánům, by 
měly být uvedeny v pokynech. 

(13) Příslušné orgány by měly 
Evropskému orgánu dohledu 
(Evropskému orgánu pro cenné papíry a 
trhy) sdělovat veškeré informace 
požadované podle tohoto nařízení a 
spolupracovat s ním. Orgán ESMA může 
přenést určité úkoly v oblasti dohledu na 
příslušné vnitrostátní orgány, např. když 
úkol v oblasti dohledu vyžaduje znalosti 
a zkušenosti s ohledem na místní 
podmínky, jež jsou snadněji dostupné na 
vnitrostátní úrovni. Mezi úkoly, které lze 
přenést, patří provádění konkrétních 
vyšetřovacích úkolů a kontrol na místě, 
posuzování žádostí o registraci, ale také 
konkrétní úkoly spojené s každodenním 
dohledem. Podrobnosti takového přenesení 
úkolů, včetně postupů a náhrady, jež má 
být poskytnuta vnitrostátním příslušným 
orgánům, by měly být uvedeny 
v pokynech. V případě ratingových 
agentur, jejichž obrat je nižší než [...], by 
měl mít Evropský orgán dohledu 
(Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) 
možnost pověřit částí svých funkcí 
dohledu příslušné orgány. Do tohoto 
pověřování by neměly spadat funkce v 
oblasti registrace. 

 

Pozměňovací návrh  7 
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Návrh nařízení – pozměňující akt 
Bod odůvodnění 15 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Evropský orgán pro cenné papíry 
a trhy by měl mít možnost navrhnout 
Komisi, aby uložila penále. Účelem těchto 
penále by mělo být dosáhnout toho, aby 
bylo ukončeno protiprávní jednání zjištěné 
Evropským orgánem pro cenné papíry 
a trhy, aby byly předloženy úplné 
a správné informace, které si Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy vyžádal, 
a aby se ratingové agentury a další osoby 
podrobily vyšetřování. Kromě toho by pro 
účely odstrašení a donucení ratingových 
agentur k dodržování nařízení měla mít 
Komise také možnost ukládat na žádost 
Evropského orgánu pro cenné papíry 
a trhy pokuty, dojde-li úmyslně nebo 
z nedbalosti k porušení konkrétních 
ustanovení nařízení. Pokuta musí být 
odrazující a přiměřená povaze a závažnosti 
porušení, době trvání porušení 
a hospodářské síle dotyčné ratingové 
agentury. Podrobná kritéria pro stanovení 
výše pokut, jakož i procesní aspekty 
týkající se pokut by měla Komise stanovit 
v aktu v přenesené pravomoci. Členské 
státy by měly i nadále zůstat příslušné pro 
stanovení a provádění pravidel udělování 
sankcí za porušení povinnosti finančních 
podniků používat k regulatorním účelům 
pouze ratingy vydané ratingovými 
agenturami registrovanými v souladu 
s tímto nařízením. 

(15) Evropský orgán dohledu (Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy) by měl mít 
možnost ukládat penále. Účelem těchto 
penále by mělo být dosáhnout toho, aby 
bylo ukončeno protiprávní jednání zjištěné 
Evropským orgánem dohledu (Evropským 
orgánem pro cenné papíry a trhy), aby byly 
předloženy úplné a správné informace, 
které si evropský orgán dohledu (Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy) vyžádal, 
a aby se ratingové agentury a další osoby 
podrobily vyšetřování. Kromě toho by pro 
účely odstrašení a donucení ratingových 
agentur k dodržování nařízení měl mít 
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán 
pro cenné papíry a trhy) také možnost 
ukládat pokuty, dojde-li úmyslně nebo 
z nedbalosti k porušení konkrétních 
ustanovení nařízení. Pokuta musí být 
odrazující a přiměřená povaze a závažnosti 
porušení, době trvání porušení 
a hospodářské síle dotyčné ratingové 
agentury. Podrobná kritéria pro stanovení 
výše pokut, jakož i procesní aspekty 
týkající se pokut by měla Komise stanovit 
v aktu v přenesené pravomoci. Členské 
státy by měly i nadále zůstat příslušné pro 
stanovení a provádění pravidel udělování 
sankcí za porušení povinnosti finančních 
podniků používat k regulatorním účelům 
pouze ratingy vydané ratingovými 
agenturami registrovanými v souladu 
s tímto nařízením. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Bod odůvodnění 17 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (17a) Registrace ratingové agentury 
schválená příslušným orgánem by měla 
zůstat v platnosti na celém území Unie i 
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po přenesení pravomocí dohledu z 
příslušných orgánů na Evropský orgán 
dohledu (Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy). 

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je výslovně uvést, že po převzetí pravomocí orgánem 

ESMA v lednu 2011 nebude nutná opětovná registrace agentur. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Bod odůvodnění 18 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (18a) Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit včasné a soustavné předávání 
informací a příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě. 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Bod odůvodnění 18 b (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (18b)Evropský parlament a Rada by měly 
mít možnost vyslovit proti aktu v 
přenesené pravomoci námitky do tří 
měsíců ode dne oznámení. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady by 
tuto lhůtu mělo být možno prodloužit o tři 
měsíce v případě, že se jedná o oblasti 
důležitého zájmu. Evropský parlament 
a Rada by rovněž měly mít možnost 
ostatní instituce informovat o svém 
záměru námitky nevyslovit. Včasné 
schválení aktů v přenesené pravomoci je 
obzvláště vhodné, jestliže je třeba dodržet 
lhůty, například v případě harmonogramů 
stanovených v základním aktu, podle 
nichž má Komise přijímat akty 
v přenesené pravomoci. 
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Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Bod odůvodnění 18 c (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (18c) V prohlášení (č. 39) k článku 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
připojeném k závěrečnému aktu 
mezivládní konference, která přijala 
Lisabonskou smlouvu, vzala tato 
konference na vědomí, že Komise hodlá 
při vypracovávání návrhů aktů 
v přenesené pravomoci v oblasti 
finančních služeb i nadále konzultovat 
s odborníky jmenovanými členskými státy, 
a to v souladu se svými zavedenými 
postupy. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 8 a – název 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Informace o strukturovaných finančních 
nástrojích 

Informace o finančních nástrojích 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl 8 a – odst. 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Emitent strukturovaného finančního 
nástroje nebo spřízněná třetí osoba 
poskytne ratingové agentuře, kterou si 
vybere, na internetových stránkách 
chráněných heslem, jež spravuje, veškeré 
informace, které ratingová agentura 
potřebuje k tomu, aby mohla zpočátku určit 

1. Emitent finančního nástroje nebo 
spřízněná třetí osoba poskytne ratingové 
agentuře, kterou si vybere, na adekvátně 
chráněných internetových stránkách, jež 
spravuje, veškeré informace, které 
ratingová agentura potřebuje k tomu, aby 
mohla zpočátku určit nebo sledovat rating 
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nebo sledovat rating strukturovaného 
finančního nástroje podle metodiky 
stanovené v čl. 8 odst. 1. 

finančního nástroje podle metodiky 
stanovené v čl. 8 odst. 1. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 8 a – odst. 2 – návětí 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pokud jiné ratingové agentury 
registrované nebo certifikované podle 
tohoto nařízení požádají o přístup 
k informacím uvedeným v odstavci 1, musí 
jim být přístup umožněn bezodkladně za 
předpokladu, že splňují všechny tyto 
podmínky: 

2. Pokud jiné ratingové agentury 
registrované nebo certifikované podle 
tohoto nařízení požádají o přístup 
k informacím uvedeným v odstavci 1, musí 
jim být přístup umožněn za předpokladu, 
že splňují všechny tyto podmínky: 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 8 a – odst. 2 – písm. b 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) každoročně poskytují ratingy nejméně 
pro 10 % strukturovaných finančních 
nástrojů, u nichž žádají o přístup 
k informacím uvedeným v odstavci 1. 

b) přijaly, uplatnily a prosadily rozumné, 
stabilní a přiměřené politiky a postupy, 
které zajistí, že jejich ratingy, včetně 
nevyžádaných ratingů, budou spolehlivé a 
vysoce kvalitní 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 8 a – odst. 2 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Jmenované ratingové agentury a 
ostatní registrované nebo certifikované 
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ratingové agentury okamžitě informují 
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán 
pro cenné papíry a trhy), pokud jim není v 
souladu s odstavcem 1 nebo 2 poskytnut 
přístup na adekvátně chráněnou 
internetovou stránku. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 8 a – odst. 2 b (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b. Evropský orgán dohledu (Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy) může 
přezkoumat a vyhodnotit důvody pro 
případné významné rozdíly mezi ratingy 
vydanými různými ratingovými 
agenturami pro tytéž finanční nástroje a 
vyvodit z nich závěry, pokud jde o 
opatření, která je v rámci tohoto nařízení 
třeba přijmout. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 8 a – odst. 3 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Komise do 1. července 2012 tento 
článek vyhodnotí a podá zprávu o jeho 
fungování, včetně jeho nákladů a přínosů, 
jakož i dopadů na úroveň koncentrace na 
ratingovém trhu, na spolehlivost ratingů 
v Unii, investory a emitenty. Komise tuto 
zprávu předloží Evropskému parlamentu 
a Radě. 
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Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 8 a – odst. 3 b (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3b. Evropský orgán dohledu (Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy) přezkoumá 
do 1. července 2014 fungování tohoto 
článku a na základě tohoto přezkumu 
vydá stanovisko určené Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi. Komise s 
ohledem na toto stanovisko případně 
předloží návrhy na změnu tohoto článku. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 8 b – odst. 1 – návětí 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Ratingová agentura registrovaná v Unii 
spravuje internetové stránky chráněné 
heslem, které obsahují: 

1. Ratingová agentura nebo skupina 
ratingových agentur registrovaná v Unii 
spravuje adekvátně chráněné internetové 
stránky, které obsahují: 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 4  
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 8 b – odst. 1 – písm. a 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) seznam strukturovaných finančních 
nástrojů, pro které právě poskytuje rating, 
s uvedením typu strukturovaného 
finančního nástroje, jména emitenta a data 
zahájení procesu vydávání ratingů; 

a) seznam finančních nástrojů, pro které 
právě poskytuje rating, s uvedením typu 
finančního nástroje, jména emitenta a data 
zahájení procesu vydávání ratingů; 
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Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 8 b – odst. 1 – písm. b 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) odkaz na internetové stránky chráněné 
heslem, na nichž emitent strukturovaného 
finančního nástroje nebo spřízněná třetí 
osoba poskytne informace požadované 
podle čl. 8a odst. 1, jakmile má tento odkaz 
k dispozici. 

b) odkaz na adekvátně chráněné 
internetové stránky, na nichž emitent 
strukturovaného finančního nástroje nebo 
spřízněná třetí osoba poskytne informace 
požadované podle čl. 8a odst. 1, jakmile 
má tento odkaz k dispozici.  

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 8 b – odst. 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Ratingová agentura bezodkladně 
poskytne přístup k internetovým stránkám 
chráněným heslem uvedeným v odstavci 1 
jakékoli ratingové agentuře registrované 
nebo certifikované podle tohoto nařízení za 
předpokladu, že ratingová agentura žádající 
o přístup splňuje požadavky stanovené v čl. 
8a odst. 2. 

2. Ratingová agentura bezodkladně 
poskytne přístup k adekvátně chráněným 
internetovým stránkám uvedeným 
v odstavci 1 jakékoli ratingové agentuře 
registrované nebo certifikované podle 
tohoto nařízení za předpokladu, že 
ratingová agentura žádající o přístup 
splňuje požadavky stanovené v čl. 8a odst. 
2.“ 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 8 b – odst. 2 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Evropskému orgánu dohledu 
(Evropskému orgánu pro cenné papíry a 
trhy) se na požádání poskytne přístup na 
adekvátně chráněné internetové stránky 
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uvedené v tomto článku a v článku 8a. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Článek 8 b – odst. 2 b (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b. Všechny registrované nebo 
certifikované ratingové agentury okamžitě 
informují Evropský orgán dohledu 
(Evropský orgán pro cenné papíry a trhy), 
pokud jim není v souladu s odstavcem 2 
poskytnut přístup na adekvátně chráněné 
internetové stránky. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 8 – písm. b a (nové) 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 14. – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) V odstavci 3 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní: 

 „Příslušný orgán uvedený v článku 22 je 
informován o každém otevření nebo 
uzavření pobočky nebo dceřiné 
společnosti na svém území.“ 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 9 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 15 – odst. 3 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Ratingová agentura může podat svou 
žádost v kterémkoli z úředních jazyků 

3. Ratingová agentura podá svou žádost v 
kterémkoli z úředních jazyků Unie a v 
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Unie. jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních 
financí. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 9 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 16 – odst. 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Orgán ESMA posoudí do 30 pracovních 
dní od oznámení podle čl. 15 odst. 4 
druhého pododstavce žádost o registraci 
v závislosti na tom, zda ratingová agentura 
splňuje podmínky stanovené v tomto 
nařízení. 

1. Evropský orgán dohledu (Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy) posoudí do 
45 pracovních dní od oznámení podle čl. 
15 odst. 4 druhého pododstavce žádost o 
registraci v závislosti na tom, zda ratingová 
agentura splňuje podmínky stanovené v 
tomto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 9 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 16 – odst. 3 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Do 40 pracovních dní od oznámení 
podle čl. 15 odst. 4 druhého pododstavce, 
respektive do 55 pracovních dní od tohoto 
oznámení v případech, na které se vztahuje 
odstavec 2 tohoto článku, orgán ESMA 
přijme řádně odůvodněné rozhodnutí 
o registraci nebo o zamítnutí žádosti 
o registraci. 

3. Do 45 pracovních dní od oznámení 
podle čl. 15 odst. 4 druhého pododstavce, 
respektive do 60 pracovních dní od tohoto 
oznámení v případech, na které se vztahuje 
odstavec 2 tohoto článku, Evropský orgán 
dohledu (Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy) přijme řádně odůvodněné 
rozhodnutí o registraci nebo o zamítnutí 
žádosti o registraci. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 9 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 17 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Orgán ESMA posoudí do 40 pracovních 
dní od oznámení podle čl. 15 odst. 4 
druhého pododstavce žádosti o registraci 
v závislosti na tom, zda ratingové agentury 
splňují podmínky stanovené v tomto 
nařízení. 

1. Evropský orgán dohledu (Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy) posoudí do 
55 pracovních dní od oznámení podle čl. 
15 odst. 4 druhého pododstavce žádost o 
registraci v závislosti na tom, zda ratingová 
agentura splňuje podmínky stanovené v 
tomto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 9 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 17 – odst. 3 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Do 50 pracovních dní od oznámení 
podle čl. 15 odst. 4 druhého pododstavce, 
respektive do 65 pracovních dní od tohoto 
oznámení v případech, na které se vztahuje 
odstavec 2 tohoto článku, orgán ESMA 
přijme jednotlivá řádně odůvodněná 
rozhodnutí o registraci nebo o zamítnutí 
žádosti o registraci. 

3. Do 55 pracovních dní od oznámení 
podle čl. 15 odst. 4 druhého pododstavce, 
respektive do 70 pracovních dní od tohoto 
oznámení v případech, na které se vztahuje 
odstavec 2 tohoto článku, Evropský orgán 
dohledu (Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy) přijme jednotlivá řádně 
odůvodněná rozhodnutí o registraci nebo o 
zamítnutí žádosti o registraci. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 9 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 18 – odst. 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Orgán ESMA oznámí do pěti 
pracovních dní od přijetí rozhodnutí podle 
článků 16, 17 nebo 20 toto rozhodnutí 
dotyčné ratingové agentuře. Pokud orgán 
ESMA odmítne ratingovou agenturu 
zaregistrovat nebo zruší její registraci, své 
rozhodnutí řádně odůvodní. 

1. Evropský orgán dohledu (Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy) oznámí do 
pěti pracovních dní od přijetí rozhodnutí 
podle článků 16, 17 nebo 20 dotyčné 
ratingové agentuře, zda byla, či nebyla 
zaregistrována. Pokud Evropský orgán 
dohledu (Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy) odmítne ratingovou agenturu 
zaregistrovat nebo zruší její registraci, své 
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rozhodnutí řádně odůvodní. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 9 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 18 – odst. 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Jakékoli rozhodnutí podle článků 16, 17 
nebo 20 orgán ESMA oznámí Komisi a 
příslušným orgánům 

2. Jakékoli rozhodnutí podle článků 16, 17 
nebo 20 Evropský orgán dohledu 
(Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) 
oznámí Komisi, Evropskému orgánu 
dohledu (Evropskému orgánu pro 
bankovnictví), Evropskému orgánu 
dohledu (Evropskému orgánu pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění) a příslušným orgánům. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 9 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 18 – odst. 3 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Orgán ESMA zveřejní na svých 
internetových stránkách seznam 
ratingových agentur registrovaných v 
souladu s tímto nařízením. Orgán ESMA 
zveřejní na svých internetových stránkách 
seznam ratingových agentur registrovaných 
v souladu s tímto nařízením. Tento seznam 
se aktualizuje do pěti pracovních dní od 
přijetí rozhodnutí podle článků 16, 17 nebo 
20.  

3. Evropský orgán dohledu (Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy) zveřejní na 
svých internetových stránkách seznam 
ratingových agentur registrovaných v 
souladu s tímto nařízením. Tento seznam 
se aktualizuje do pěti pracovních dní od 
přijetí rozhodnutí podle článků 16, 17 nebo 
20. Komise zveřejní tento aktualizovaný 
seznam každý měsíc v Úředním věstníku 
Evropské unie. 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 9 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 19 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise přijme prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci podle článku 38a 
nařízení o poplatcích. Uvedené nařízení 
stanoví zejména typ poplatků a záležitosti, 
za něž se poplatky vybírají, výši poplatků 
a způsob jejich úhrady. Výše poplatku 
účtovaného ratingové agentuře musí být 
přiměřená její velikosti a hospodářské síle. 

2. Komise přijme prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci podle článku 38a a 
za podmínek stanovených v článcích 38b 
a 38c opatření týkající se poplatků. Tato 
opatření stanoví zejména typ poplatků 
a záležitosti, za něž se poplatky vybírají, 
výši poplatků a způsob jejich úhrady. Výše 
poplatku účtovaného ratingové agentuře 
musí být přiměřená její velikosti, 
hospodářské síle a složitosti vykonávaných 
činností.  

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 10 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Hlava III – kapitola II – název 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

10. Název kapitoly II v hlavě III se 
nahrazuje názvem „Dohled zajišťovaný 
orgánem ESMA“. 

10. Název kapitoly II v hlavě III se 
nahrazuje názvem „Dohled zajišťovaný 
Evropským orgánem dohledu (Evropským 
orgánem pro cenné papíry a trhy)“. 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 11 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 21 – odst. 2 – návětí 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Orgán ESMA vydává a aktualizuje 
pokyny pro: 

2. Evropský orgán dohledu (Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy) vydává a 
aktualizuje technické normy pro: 
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Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 11 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 21 – odst. 2 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. V souladu s článkem 8 nařízení (EU) 
č. …/2010 [ESMA] Evropský orgán 
dohledu (Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy) do 7. června 2011 ve 
spolupráci s Evropským orgánem dohledu 
(Evropským orgánem pro bankovnictví) 
zřízeným nařízením (EU) č. …/2010 
[EBA] a Evropským orgánem dohledu 
(Evropským orgánem pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění) 
zřízeným nařízením (EU) č. ../2010 
[EIOPA] vydá a aktualizuje pokyny o 
uplatňování pravidel pro přejímání 
ratingů v souladu s čl. 4 odst. 3. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 11 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 21 – odst. 3 – návětí 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Do [devět měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost] předloží orgán ESMA 
návrhy technických norem ke schválení 
Komisí podle článku 7 nařízení …/… 
[ESMA] ohledně: 

3. Do … předloží Evropský orgán dohledu 
(Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) 
návrhy regulačních technických norem ke 
schválení Komisí podle článku 8 nařízení 
(EU) č.…/2010 [ESMA] ohledně: 

 Pro Úř. věst.: vložte prosím datum odpovídající 
devíti měsícům od vstupu pozměňujícího nařízení 
v platnost. 

 

Pozměňovací návrh  40 
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Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 11 a (nový) 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Článek 22 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 11a) Vkládá se nový článek, který zní: 

 „Článek 22a 

 Průběžná kontrola ratingů 

 1. Evropský orgán dohledu (Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy) provádí za 
běžného provozu ratingových agentur bez 
předchozího upozornění namátkové 
kontroly ratingů vydaných ratingovými 
agenturami registrovanými podle tohoto 
nařízení. Za tímto účelem Evropský orgán 
dohledu (Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy) vyzve příslušnou ratingovou 
agenturu, aby mu poskytla veškeré 
informace, které byly použity 
k vypracování příslušných ratingů, a 
podrobnou zprávu o metodě ratingu. 
Ratingová agentura poskytne požadované 
informace a vypracuje zprávu nejpozději 
do tří pracovních dnů od okamžiku, kdy 
byla vyzvána. 

 2. Kontrola uvedená v odstavci 1 slouží 
k ověření toho, zda byly ratingy 
vypracovány odpovědně na základě 
objektivně platných kritérií a v souladu 
s tímto nařízením. 

 3. Pokud při kontrole ratingů Evropský 
orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy) zjistí porušení tohoto 
nařízení, může, podle závažnosti porušení: 

 a) vyzvat ratingovou agenturu, aby 
vysvětlila okolnosti; 

 b) požádat ratingovou agenturu o další 
informace; 

 c) zkontrolovat další ratingy vydané touto 
ratingovou agenturou;  

 d) přijmout rozsáhlejší opatření, jako je 
komplexní kontrola ratingové agentury.“ 
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Odůvodnění 

Ratingové agentury přebírají prostřednictvím nařízení Basilej II/Basilej III úkoly veřejné moci. 

Toto nařízení sice předpokládá určitou míru dohledu, avšak nekontroluje se výpovědní hodnota 

a fundovanost ratingů samotných. Během finanční krize se však jasně ukázalo, že to je nezbytně 

nutné. 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 12 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Článek 23 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Při výkonu svých povinností podle tohoto 
nařízení orgán ESMA ani žádné jiné 
orgány veřejné správy členských států 
nezasahují do obsahu ratingů či metodik. 

Při výkonu svých povinností podle tohoto 
nařízení Evropský orgán dohledu 
(Evropský orgán pro cenné papíry a trhy), 
Komise ani žádné jiné orgány veřejné 
správy členských států nezasahují do 
obsahu ratingů či metodik. 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 13 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl 23 a – odst. 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Při vyžadování informací podle odstavce 
1 orgán ESMA odkáže na tento článek 
jako na právní základ žádosti a uvede její 
účel, upřesní, jaké informace jsou 
požadovány, a stanoví lhůtu, ve které mají 
být poskytnuty. Uvede také sankce 
stanovené v článku 36b pro případ, že 
požadované informace jsou poskytnuty 
neúplné nebo že odpovědi na položené 
otázky jsou nesprávné či zavádějící. 

2. Při vyžadování informací podle odstavce 
1 Evropský orgán dohledu (Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy) odkáže na 
tento článek jako na právní základ žádosti 
a uvede její účel, upřesní, jaké informace 
jsou požadovány, a stanoví lhůtu, ve které 
mají být poskytnuty. Uvede také sankce 
stanovené v článku 36b pro případ, že 
požadované informace jsou poskytnuty 
neúplné nebo že odpovědi na položené 
otázky jsou nesprávné či zavádějící. 
Případně Evropský orgán dohledu 
(Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) 
zmíní opravné prostředky podle nařízení 
(EU) č. .../2010 [ESMA] a právo na 
přezkum jakéhokoliv rozhodnutí o uložení 
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penále Soudním dvorem Evropské unie. 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 13 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 23 b – odst. 3 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Pokud nejsou stanovena pravidla Unie 
vztahující se na Evropský orgán dohledu 
(Evropský orgán pro cenné papíry a trhy), 
probíhá vyšetřování uvedené v odstavcích 
1 a 2 v souladu s právem členského státu, 
na jehož území se koná. 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 13 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 23 c – odst. 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Orgán ESMA může za účelem plnění 
svých povinností podle tohoto nařízení 
provádět veškeré nezbytné ohlášené 
i neohlášené kontroly na místě 
v prostorách osob uvedených v čl. 23 a 
odst.1. 

1. Evropský orgán dohledu (Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy) může za 
účelem plnění svých povinností podle 
tohoto nařízení provádět veškeré nezbytné 
ohlášené kontroly na místě v prostorách 
osob uvedených v čl. 23a odst. 1.  

 Evropský orgán dohledu (Evropský orgán 
pro cenné papíry a trhy) může rovněž 
provádět kontroly na místě bez 
předchozího ohlášení, pokud to vyžaduje 
řádný průběh a efektivita kontroly a 
pokud Evropský orgán dohledu (Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy) má 
oprávněné důvody, aby: 

 a) se domníval, že došlo k porušení tohoto 
nařízení, nebo 

 b) se domníval, že důkazy týkající se 
tohoto porušení by mohly být zničeny. 
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Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 13 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 23 c – odst. 3 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Úředníci a jiné osoby pověřené orgánem 
ESMA provést kontrolu na místě 
vykonávají své pravomoci po předložení 
písemného pověření, v němž je uveden 
předmět a účel vyšetřování a také penále 
stanovená v článku 36b pro případ, že se 
dotyčné osoby vyšetřování nepodrobí. 
S dostatečným předstihem před kontrolou 
informuje orgán ESMA o kontrole 
příslušný orgán členského státu, na jehož 
území má probíhat. 

3. Úředníci a jiné osoby pověřené 
Evropským orgánem dohledu (Evropským 
orgánem pro cenné papíry a trhy) provést 
kontrolu na místě vykonávají své 
pravomoci po předložení písemného 
pověření, v němž je uveden předmět a účel 
vyšetřování, osoby pověřené jeho 
prováděním a jejich postavení v rámci 
Evropského orgánu dohledu (Evropského 
orgánu pro cenné papíry a trhy), a také 
penále stanovená v článku 36b pro případ, 
že se dotyčné osoby vyšetřování 
nepodrobí. S dostatečným předstihem před 
kontrolou informuje Evropský orgán 
dohledu (Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy) o kontrole příslušný orgán 
členského státu, na jehož území má 
probíhat. 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 13 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 23 c – odst. 5 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Úředníci příslušného orgánu členského 
státu, na jehož území má kontrola probíhat, 
jakož i osoby tímto orgánem pověřené 
nebo jmenované poskytují na žádost 
orgánu ESMA aktivní pomoc úředníkům 
a jiným osobám, které orgán ESMA 
pověřil. Za tímto účelem mají pravomoci 
stanovené v odstavci 2. 

5. Úředníci příslušného orgánu členského 
státu, na jehož území má kontrola probíhat, 
jakož i osoby tímto orgánem pověřené 
nebo jmenované poskytují na žádost 
Evropského orgánu dohledu (Evropského 
orgánu pro cenné papíry a trhy) aktivní 
pomoc úředníkům a jiným osobám, které 
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán 
pro cenné papíry a trhy) pověřil. Za tímto 
účelem mají pravomoci stanovené 
v odstavci 2. Úředníci příslušného orgánu 
dotyčného členského státu se mohou na 
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požádání také kontrol na místě účastnit. 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 14 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 24 – odst. 1 – návětí 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pokud se registrovaná ratingová 
agentura dopustí některého z porušení 
uvedených v příloze III, orgán ESMA 
přijme jedno nebo více z těchto rozhodnutí: 

1. Pokud se registrovaná ratingová 
agentura dopustí porušení ustanovení 
tohoto nařízení, včetně porušení 
uvedených v příloze III, přijme Evropský 
orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy) jedno nebo více z těchto 
rozhodnutí: 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 14 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 24 – odst. 2 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Předtím, než přijme rozhodnutí 
uvedená v odst. 1 písm. a), b) a c), 
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán 
pro cenné papíry a trhy) o tom uvědomí 
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán 
pro bankovnictví) a Evropský orgán 
dohledu (Evropský orgán pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění). 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 14 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Orgán ESMA může období uvedené 
v prvním pododstavci písm. b) prodloužit 
o další tři měsíce za mimořádných 
okolností souvisejících s případným 
narušením trhu nebo finanční stability. 

Z vlastní iniciativy nebo na žádost 
Evropského orgánu dohledu (Evropského 
orgánu pro bankovnictví) či Evropského 
orgánu dohledu (Evropského orgánu pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění) může Evropský orgán dohledu 
(Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) 
období uvedené v prvním pododstavci 
písm. b) prodloužit o další tři měsíce za 
mimořádných okolností souvisejících s 
případným narušením trhu nebo finanční 
stability. 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 14 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 24. – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Při sdělování svých rozhodnutí podle 
prvního pododstavce informuje Evropský 
orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy) dotčené příslušné orgány o 
tom, že mají právo se odvolat k odvolací 
komisi a Soudnímu dvoru Evropské unie 
podle článků 60 a 61 nařízení (EU) č. 
.../2010 [ESMA]. 

 
 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 17 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Článek 26 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Orgán ESMA a příslušné orgány 
spolupracují, pokud je to nutné pro účely 
tohoto nařízení. 

Evropský orgán dohledu (Evropský orgán 
pro cenné papíry a trhy), Evropský orgán 
dohledu (Evropský orgán pro 
bankovnictví), Evropský orgán dohledu 
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(Evropský orgán pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění) a 
příslušné orgány spolupracují, pokud je to 
nutné pro účely tohoto nařízení a 
příslušných odvětvových právních 
předpisů. 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 17 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 27 – odst. 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Příslušné orgány bez zbytečného 
odkladu poskytují orgánu ESMA i sobě 
navzájem informace požadované pro účely 
výkonu jejich povinností podle tohoto 
nařízení. 

1. Příslušné orgány bez zbytečného 
odkladu poskytují Evropskému orgánu 
dohledu (Evropskému orgánu pro cenné 
papíry a trhy) i sobě navzájem informace 
požadované pro účely výkonu jejich 
povinností podle tohoto nařízení a podle 
příslušných odvětvových právních 
předpisů. 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 17 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 27 – odst. 2 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Evropský orgán dohledu (Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy) předá 
příslušným orgánům členských států 
veškeré informace, které považuje za 
relevantní ve vztahu k ratingovým 
agenturám, které vykonávají činnost na 
území těchto členských států. 

 

Pozměňovací návrh  54 
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Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 19 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Článek 30 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Orgán ESMA může konkrétní úkoly v 
oblasti dohledu přenést na příslušný orgán 
některého členského státu. Mezi tyto úkoly 
v oblasti dohledu mohou patřit zejména 
žádosti o informace podle článku 23a 
a vyšetřování a kontroly na místě podle čl. 
23c odst. 6. 

Evropský orgán dohledu (Evropský orgán 
pro cenné papíry a trhy) může konkrétní 
úkoly v oblasti dohledu, které nejsou 
zásadní a mají provozní povahu, přenést 
na příslušný orgán některého členského 
státu a poskytnout podrobné pokyny 
ohledně plnění těchto úkolů. Mezi tyto 
úkoly v oblasti dohledu mohou patřit 
zejména žádosti o informace podle článku 
23a a vyšetřování a kontroly na místě podle 
čl. 23c odst. 6. 

Přenášení úkolů nemá vliv na odpovědnost 
orgánu ESMA. 

Přenášení úkolů nemá vliv na odpovědnost 
Evropského orgánu dohledu (Evropského 
orgánu pro cenné papíry a trhy). Funkce 
související s registrací, rozhodovací 
pravomoci, včetně závěrečného posouzení 
a navazujících rozhodnutí týkajících se 
protiprávního jednání, se nepřenášejí. 
Toto přenesení pravomocí lze kdykoliv 
zrušit.  

 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 19 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 31 – odst. 2 – pododstavec 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud se orgán ESMA domnívá, že žádost 
není oprávněná, vyrozumí o tom 
oznamující příslušný orgán. Pokud se 
orgán ESMA domnívá, že žádost 
oprávněná je, přijme vhodná opatření 
k vyřešení dané záležitosti. 

Pokud se Evropský orgán dohledu 
(Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) 
domnívá, že žádost není oprávněná, 
vyrozumí o tom oznamující příslušný 
orgán písemně s uvedením důvodů. Pokud 
se Evropský orgán dohledu (Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy) domnívá, 
že žádost oprávněná je, přijme vhodná 
opatření k vyřešení dané záležitosti. 
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Pozměňovací návrh  56 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 24 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl 36 a – odst. 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Na žádost orgánu ESMA může Komise 
rozhodnutím uložit ratingové agentuře 
pokutu, pokud se ratingová agentura 
úmyslně nebo z nedbalosti dopustila 
některého z porušení uvedených v příloze 
III.  

1. Evropský orgán dohledu (Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy) může 
uložit ratingové agentuře pokutu, pokud se 
ratingová agentura úmyslně nebo 
z nedbalosti dopustila porušení ustanovení 
tohoto nařízení, včetně porušení 
uvedených v příloze III. 

 

Pozměňovací návrh  57 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 24 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl 36 a – odst. 3 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Bez ohledu na odstavec 2 platí, že pokud 
ratingová agentura získala přímo či 
nepřímo z porušení vyčíslitelný finanční 
prospěch, musí se výše pokuty 
přinejmenším rovnat takovému 
prospěchu. 

3. Bez ohledu na odstavec 2 platí, že pokud 
ratingová agentura získala přímo či 
nepřímo z porušení vyčíslitelný finanční 
prospěch, musí výše pokuty přesahovat 
takový prospěch. 

 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 24 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 36 a – odst. 4 – návětí 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Komise přijme prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci podle článku 38a 
prováděcí pravidla k tomuto článku, která 
zejména stanoví:  

4. Komise přijme prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci podle článku 38a a 
za podmínek stanovených v článcích 38b 
a 38c podrobná prováděcí pravidla k 
tomuto článku, která zejména stanoví:  
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Pozměňovací návrh  59 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 24 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 36 a – odst. 4 – písm. a 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) podrobná kritéria pro stanovení výše 
pokuty;  

a) konkrétní faktory použitelné pro 
výpočet pokuty v souladu s odstavcem 2 
pro každé z těchto kritérií:  

 i) trvání a četnost případů porušení 
povinnosti; 

 ii) zda protiprávní jednání odhalilo 
závažné nebo systematické nedostatky 
v postupech ratingové agentury nebo 
v systémech řízení či vnitřních 
kontrolách; 

 iii) zda protiprávní jednání usnadnilo či 
umožnilo spáchání finančního trestného 
činu nebo zda lze takový trestný čin 
danému porušení jakýmkoliv jiným 
způsobem přičíst; 

 iv) rozsah ztráty nebo rizika ztráty 
způsobené investorům; 

 v) možný dopad protiprávního jednání na 
ratingy vydané příslušnou ratingovou 
agenturou; 

 vi) zda protiprávní jednání bylo spácháno 
úmyslně a záměrně nebo z nedbalosti a 
nepozornosti; 

 vii) míra získaného prospěchu či ztráty, 
jejímuž vzniku se předešlo, nebo míra 
prospěchu, který měl být získán, či ztráty, 
jejímuž vzniku se mělo předejít, a to přímo 
nebo nepřímo; 

 viii) hospodářská síla dotyčné ratingové 
agentury nebo emitenta strukturovaného 
finančního nástroje nebo spřízněné třetí 
osoby; 

 ix) zda si ratingová agentura nebo emitent 
strukturovaného finančního nástroje nebo 
vyšší vedení dotyčné třetí strany byli 
vědomi protiprávního jednání nebo 
potenciálního protiprávního jednání; 
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Pozměňovací návrh  60 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 24 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 36 a – odst. 4 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Evropský orgán dohledu (Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy) je Komisi 
nápomocen při vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci uvedených 
v odstavci 4. 

 

Pozměňovací návrh  61 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 24 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 36 a – odst. 4 b (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4b. Komise přijme prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci podle článku 38a 
a za podmínek stanovených v článcích 
38b a 38c podrobná prováděcí pravidla k 
tomuto článku, která stanoví seznam 
pokut a jejich maximální výši v souvislosti 
s případy porušení uvedenými v příloze 
III. 

 

Pozměňovací návrh  62 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 24 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 36 b – odst. 1 – návětí 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Na žádost orgánu ESMA může Komise 
rozhodnutím uložit osobám uvedeným 
v čl. 23a odst. 1 penále, aby je donutila: 

1. Evropský orgán dohledu (Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy) může 
uložit osobám uvedeným v čl. 23a odst. 1 
penále, aby je donutil: 
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Pozměňovací návrh  63 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 24 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 36 c – odst. 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Před přijetím rozhodnutí o pokutě nebo 
penále podle článků 36a a 36b poskytne 
Komise osobám, které jsou předmětem 
řízení, příležitost být slyšeny ohledně 
záležitostí, proti nimž Komise vznesla 
námitku. Komise založí svá rozhodnutí 
pouze na námitkách, ke kterým se mohly 
dotyčné strany vyjádřit.  

1. Před přijetím rozhodnutí o pokutě nebo 
penále podle článků 36a a 36b poskytne 
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán 
pro cenné papíry a trhy) osobám, které 
jsou předmětem řízení, příležitost být 
slyšeny ohledně záležitostí, proti nimž 
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán 
pro cenné papíry a trhy) vznesl námitku. 
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán 
pro cenné papíry a trhy) založí svá 
rozhodnutí pouze na námitkách, ke kterým 
se mohly dotyčné strany vyjádřit.  

 

Pozměňovací návrh  64 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 24 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 36 c – odst. 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. V rámci řízení musí být plně 
respektována práva na obhajobu dotyčných 
osob. Mají právo nahlížet do spisu Komise 
s výhradou oprávněného zájmu jiných osob 
na ochraně svých obchodních tajemství. 
Právo nahlížet do spisu se nevztahuje na 
důvěrné informace a interní dokumenty 
Komise. 

2. V rámci řízení musí být plně 
respektována práva na obhajobu dotyčných 
osob. Mají právo nahlížet do spisu 
Evropského orgánu dohledu (Evropského 
orgánu pro cenné papíry a trhy) 
s výhradou oprávněného zájmu jiných osob 
na ochraně svých obchodních tajemství. 
Právo nahlížet do spisu se nevztahuje na 
důvěrné informace a interní dokumenty 
Evropského orgánu dohledu (Evropského 
orgánu pro cenné papíry a trhy).  
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Pozměňovací návrh  65 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 24 
Nařízení č. 1060/2009 
Čl. 36 d – odst. 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise zveřejní každou pokutu a penále 
uložené podle článků 36a a 36b. 

1. Evropský orgán dohledu (Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy) zveřejní 
každou pokutu a penále uložené podle 
článků 36a a 36b s výjimkou případů, kdy 
by jejich zveřejnění vážně ohrozilo 
finanční trh nebo způsobilo nepřiměřenou 
škodu zúčastněným stranám. 

 

Pozměňovací návrh  66 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 24 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Článek 36 e 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Soudní dvůr má neomezenou pravomoc 
přezkoumávat rozhodnutí, jimiž Komise 
stanovila pokutu nebo uložila penále. 
Udělenou pokutu nebo penále může zrušit, 
snížit nebo zvýšit. 

Soudní dvůr má neomezenou pravomoc 
přezkoumávat rozhodnutí, jimiž Evropský 
orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy) stanovil pokutu nebo uložil 
penále. Udělenou pokutu nebo penále 
může zrušit, snížit nebo zvýšit. 

 

Pozměňovací návrh  67 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 26 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl 38 a – odst. 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 6 třetím 
pododstavci, čl. 19 odst. 2, čl. 36a odst. 4 
a článku 37 je svěřena Komisi na dobu 
neurčitou. 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 6 třetím 
pododstavci, čl. 19 odst. 2, čl. 36a odst. 4 a 
článku 37 je svěřena Komisi na dobu čtyř 
let počínaje ...*. Komise vypracuje zprávu 
o výkonu přenesené pravomoci nejpozději 
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šest měsíců před koncem tohoto čtyřletého 
období. Přenesení pravomocí se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhé 
období, pokud toto přenesení Evropský 
parlament nebo Rada podle článku 38b 
nezruší.  

 * Úř. věst., vložte, prosím, datum vstupu 
pozměňujícího nařízení v platnost. 

 

Pozměňovací návrh  68 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 26 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 38 b – odst. 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Orgán, který zahájil interní postup 
s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení 
pravomoci, uvědomí nejpozději jeden 
měsíc před přijetím konečného rozhodnutí 
druhého zákonodárce a Komisi a uvede 
pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být 
zrušeno, a důvody tohoto zrušení. 

2. Orgán, který zahájil interní postup s 
cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení 
pravomoci, se vynasnaží, aby v přiměřené 
lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí 
uvědomil druhý orgán a Komisi s 
uvedením pravomoci, jejíž přenesení by 
mohlo být zrušeno.  

 

Pozměňovací návrh  69 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 26 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 38 c – odst. 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o jeden měsíc.  

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o tři měsíce. 
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Pozměňovací návrh  70 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 26 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 38 c – odst. 2 – pododstavec 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pokud Evropský parlament ani Rada 
v této lhůtě námitky proti aktu v přenesené 
pravomoci nevysloví, vstupuje akt 
v přenesené pravomoci v platnost dnem 
v něm stanoveným. 

2. Pokud Evropský parlament ani Rada 
v této lhůtě námitky proti aktu v přenesené 
pravomoci nevysloví, je akt v přenesené 
pravomoci zveřejněn v Úředním věstníku 
Evropské unie a vstupuje v platnost dnem 
v něm stanoveným.  

 

Pozměňovací návrh  71 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 27 a (nový) 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Článek 39 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 27a) Vkládá se nový článek, který zní: 

 „Článek 39a 

 Zpráva Evropského orgánu dohledu 
(Evropského orgánu pro cenné papíry a 

trhy) 

 Evropský orgán dohledu (Evropský orgán 
pro cenné papíry a trhy) posoudí do 
31. prosince 2011 personální a finanční 
potřeby vyplývající z toho, že se orgán 
ujme svých pravomocí a povinností 
v souladu s tímto nařízením, a zprávu 
předloží Evropskému parlamentu, Radě a 
Komisi.“ 

 

Pozměňovací návrh  72 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 29 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 40 a – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Všechny kompetence a povinnosti 
související s dohledovou a donucovací 
činností v oblasti ratingových agentur, 
které byly svěřeny příslušným orgánům 
členských států, ať už působícím jako 
příslušné orgány domovského členského 
státu či nikoli, a jejich kolegiím, pokud 
byla zřízena, budou ukončeny dne [jeden 
měsíc po vstupu tohoto nařízení 
v platnost]. 

1. Všechny kompetence a povinnosti 
související s dohledovou a donucovací 
činností v oblasti ratingových agentur, 
které byly svěřeny příslušným orgánům 
členských států, ať už působícím jako 
příslušné orgány domovského členského 
státu či nikoli, a jejich kolegiím, pokud 
byla zřízena, budou ukončeny dne 1. 
července 2011. 

 

 

Pozměňovací návrh  73 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 29 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 40 a – odst. 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Veškeré spisy a pracovní dokumenty 
související s dohledovou a donucovací 
činností v oblasti ratingových agentur, 
včetně jakýchkoli probíhajících přezkumů 
a donucovacích opatření, převezme orgán 
ESMA dne [jeden měsíc po vstupu tohoto 
nařízení v platnost]. 

2. Veškeré spisy a pracovní dokumenty 
související s dohledovou a donucovací 
činností v oblasti ratingových agentur, 
včetně jakýchkoli probíhajících přezkumů 
a donucovacích opatření, převezme 
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán 
pro cenné papíry a trhy) dne 1. července 
2011. 

 

Pozměňovací návrh  74 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 29 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 40 a – odst. 3 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Příslušné orgány a kolegia uvedená 
v odstavci 1 zajistí, aby byly veškeré 
stávající záznamy a pracovní dokumenty 
předány orgánu ESMA dne [jeden měsíc 
po vstupu tohoto nařízení v platnost]. Tyto 

3. Příslušné orgány a kolegia uvedená v 
odstavci 1 zajistí, aby byly veškeré 
stávající záznamy a pracovní dokumenty 
předány Evropskému orgánu dohledu 
(Evropskému orgánu pro cenné papíry a 
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příslušné orgány a kolegia rovněž 
poskytnou orgánu ESMA veškerou 
nezbytnou pomoc a rady, jež umožní 
účinné a účelné předání a převzetí 
dohledové a donucovací činnosti v oblasti 
ratingových agentur. 

trhy) co nejdříve a v každém případě do 1. 
května 2011, aby se podpořilo řádné 
fungování. Tyto příslušné orgány a kolegia 
rovněž poskytnou Evropskému orgánu 
dohledu (Evropskému orgánu pro cenné 
papíry a trhy) veškerou nezbytnou pomoc 
a rady, jež umožní účinné a účelné předání 
a převzetí dohledové a donucovací činnosti 
v oblasti ratingových agentur. 

 

Pozměňovací návrh  75 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 29 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 40 a – odst. 4 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. ESMA jedná jako právní nástupce 
příslušných orgánů a kolegií uvedených 
v odstavci 1 v jakýchkoli správních nebo 
soudních řízeních, která vyplývají 
z dohledové a donucovací činnosti 
vykonávané podle tohoto nařízení před 
[jeden měsíc po vstupu tohoto nařízení 
v platnost].  

4. Evropský orgán dohledu (Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy) jedná jako 
právní nástupce příslušných orgánů 
a kolegií uvedených v odstavci 1 
v jakýchkoli správních nebo soudních 
řízeních, která vyplývají z dohledové 
a donucovací činnosti vykonávané podle 
tohoto nařízení dne 1. července 2011. 

 

Pozměňovací návrh  76 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 29 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 40 a – odst. 4 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Jakákoli registrace ratingové agentury 
v souladu s kapitolou I provedená 
příslušným orgánem, jak je uvedeno 
v odstavci 1 tohoto článku, platí i po 
převodu pravomocí na Evropský orgán 
dohledu (Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy). 

 

Pozměňovací návrh  77 
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Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 29 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 40 a – odst. 5 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Pokud soudní přezkum rozhodnutí, které 
bylo přijato příslušným orgánem 
uvedeným v odstavci 1 podle tohoto 
nařízení, probíhá dne [jeden měsíc po 
vstupu tohoto nařízení v platnost], bude 
případ postoupen Tribunálu, ledaže by 
rozhodnutí soudu přezkoumávajícího toto 
rozhodnutí v členském státu mělo být 
vyneseno do dvou měsíců od [jeden měsíc 
po vstupu tohoto nařízení v platnost]. 

5. Pokud soudní přezkum rozhodnutí, které 
bylo přijato příslušným orgánem 
uvedeným v odstavci 1 podle tohoto 
nařízení, probíhá dne 1. července 2011, 
bude případ postoupen Tribunálu, ledaže 
by rozhodnutí soudu přezkoumávajícího 
toto rozhodnutí v členském státu mělo být 
vyneseno do 1. září 2011. 

 

Pozměňovací návrh  78 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 29 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Čl. 40 a – odst. 5 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Do 1. července 2014 a v rámci svého 
průběžného dohledu provede Evropský 
orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy) nejméně jednu kontrolu 
všech ratingových agentur, které spadají 
pod jeho pravomoc dohledu. 

 

Pozměňovací návrh  79 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Příloha I – bod 2 a (nový) 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Příloha I – oddíl E – hlava II – bod 2 – písm. b a (nové) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a) V oddíle E se do bodu 2 hlavy II 
vkládá nové písmeno, které zní: 

 „ba) soupis ratingů vypracovaných 
v průběhu roku, z něhož vyplývá, jak velký 
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byl podíl nevyžádaných ratingů.“ 

Odůvodnění 

Na základě pravidelně předkládaného soupisu vyžádaných a nevyžádaných ratingů orgán 

ESMA kontroluje, zda byl proveden požadovaný počet nevyžádaných ratingů. 

 

Pozměňovací návrh  80 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Příloha II 
Nařízení (ES) č. 1060/2009 
Příloha III – oddíl III – písm. m 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

m) Ratingová agentura porušuje čl. 10 
odst. 4 tím, že neuveřejní svá pravidla 
a postupy pro nevyžádané ratingy. 

m) Ratingová agentura porušuje čl. 10 
odst. 4 tím, že neuveřejní svá pravidla 
a postupy pro ratingy. 

Odůvodnění 

Na základě pravidelně předkládané soupisu vyžádaných a nevyžádaných ratingů orgán ESMA 

kontroluje, zda byl proveden požadovaný počet nevyžádaných ratingů. 

 
 
 
 


