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Změna nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách 
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Návrh nařízení – pozměňující akt 

– 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY PARLAMENTU* 

k návrhu Komise 

--------------------------------------------------------- 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č. .../2011, 
 

kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách 
 

(Text s významem pro EHP) 
 
 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 
 
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy, 
 
s ohledem na návrh Evropské komise, 
 
po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,  

                                                 
* Pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučnou kurzivou; 
vypuštění textu je označeno symbolem ▌. 
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s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky1, 
 
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru2, 
 
v souladu s řádným legislativním postupem3, 
 
vzhledem k těmto důvodům: 
 
(1) Skupina odborníků na vysoké úrovni vedená J. de Larosièrem došla ve své zprávě 

zveřejněné dne 25. února 2009 k závěru, že rámec dohledu musí být zpřísněn, aby se 
snížilo riziko a závažnost budoucích finančních krizí. Doporučila proto dalekosáhlé 
reformy struktury dohledu nad finančním sektorem v Evropské unii. Tato skupina 
odborníků dále dospěla k závěru, že by měl být vytvořen Evropský systém orgánů 
finančního dohledu (systém ESFS), který by se skládal ze tří evropských orgánů 
dohledu (orgánů ESA) – jednoho pro sektor cenných papírů, jednoho pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění a jednoho pro bankovnictví –, a že by měla být 
zřízena Evropská rada pro systémová rizika.  

 
(2) Ve svém sdělení ze dne 4. března 2009 s názvem „Urychlit oživení evropské 

ekonomiky“ navrhla Komise předložit legislativní návrhy týkající se zřízení systému 
ESFS a ve svém sdělení ze dne 27. května 2009 s názvem „Evropský finanční dohled“ 
uvedla podrobnější informace o možné struktuře takového nového rámce dohledu 
a zdůraznila specifičnost dohledu nad ratingovými agenturami. 

 
(3) Evropská rada ve svých závěrech ze dne 19. června 2009 doporučila, aby byl zřízen 

systém ESFS, sestávající ze sítě vnitrostátních orgánů finančního dohledu fungujících 
souběžně s novými evropskými orgány dohledu, tj. Evropským orgánem pro 
bankovnictví (EBA), Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění (EIOPA) a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA). Systém 
ESFS by se měl zaměřit na zvýšení kvality a jednotnosti dohledu na úrovni členských 
států, zpřísnění dohledu nad přeshraničními skupinami zřízením kolegií orgánů dohledu 
a vytvoření jednotného evropského kodexu, který by se vztahoval na všechny účastníky 
finančního trhu na vnitřním trhu. Evropská rada 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 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. 

 
(3a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2010 [ESMA]++++ zřídilo evropský 

orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) (dále jen „orgán ESA 
(ESMA)“).  

 

                                                 
1 Stanovisko ze dne ... (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku). 
2 Stanovisko ze dne ... (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku). 
3 Postoj Evropského parlamentu ze dne … prosince 2010. 
+  Úř. věst.: vložte prosím číslo a odkaz na nařízení o zřízení orgánu ESMA. 
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(4) Je třeba jasně definovat oblast působnosti orgánu ESA (ESMA), aby účastníci 
finančního trhu mohli určit orgán příslušný v oblasti činnosti ratingových agentur. 
Orgán ESA (ESMA) by měl mít obecnou pravomoc podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1060/20091 v záležitostech týkajících se registrace 
ratingových agentur a průběžného dohledu nad registrovanými ratingovými agenturami. 

 
(4a) Orgán ESA (ESMA) by měl odpovídat výlučně za registraci ratingových agentur 

v Unii a dohled nad nimi. I v případě, že orgán ESA (ESMA) přenese konkrétní úkoly 
na příslušné orgány členských států, by měl i nadále nést právní odpovědnost. 
Vedoucí a další zaměstnanci vnitrostátních příslušných orgánů by se měli účastnit 
rozhodování v rámci orgánu ESA (ESMA) v souladu s jednacím řádem podle nařízení 
(EU) č. .../2010 [ESMA] a měli by jednat jako členové orgánů orgánu ESA (ESMA), 
jako jsou rada orgánů dohledu nebo odborné skupiny orgánu ESA (ESMA). Orgán 
ESA (ESMA) by měl mít výlučnou pravomoc uzavírat dohody o spolupráci týkající se 
výměny informací s příslušnými orgány třetích zemí. Jestliže se vnitrostátní příslušné 
orgány účastní rozhodování v rámci orgánu ESA (ESMA) nebo jestliže plní úkoly 
jeho jménem, měly by se na ně tyto dohody o spolupráci vztahovat. 

 
(5) Transparentnost informací poskytovaných emitentem finančního nástroje 

ohodnoceného ratingem jmenované ratingové agentuře by mohla být velkým 
přínosem pro fungování trhu a ochranu investorů. Je proto třeba posoudit, jak 
nejlépe zvýšit transparentnost informací, na jejichž základě se provádí rating všech 
finančních nástrojů. Za prvé, poskytování těchto informací dalším registrovaným 
nebo certifikovaným ratingovým agenturám pravděpodobně povede k větší 
konkurenci mezi ratingovými agenturami, a to zejména proto, že by mohlo vést ke 
zvýšení počtu nevyžádaných ratingů. Vydávání takových nevyžádaných ratingů by 
mělo podpořit využívání více než jednoho ratingu pro každý ▌finanční nástroj. Také by 
se tím pravděpodobně pomohlo zabránit případným střetům zájmů, zejména v rámci 
obchodního modelu ratingu placeného emitentem, čímž by se měla zvýšit kvalita 
ratingů. Za druhé, poskytování uvedených informací celému trhu by rovněž mělo 
zlepšit možnosti investorů vypracovávat si vlastní analýzy rizik, neboť budou moci 
založit na těchto dodatečných informacích vlastní hloubkové analýzy. Poskytování 
těchto informací by rovněž mělo vést k menšímu spoléhání se na ratingy vydané 
ratingovými agenturami. V zájmu dosažení těchto cílů je třeba, aby Komise provedla 
další analýzu těchto otázek a náležitě posoudila vhodný rozsah této povinnosti 
a zohlednila přitom dopad na místní trhy se sekuritizačními nástroji, vedla dialog se 
zúčastněnými stranami, sledovala trh a vývoj regulace a vyhodnotila zkušenosti 
získané v rámci jiných soudních systémů. Na základě tohoto posouzení by Komise 
měla předložit vhodné legislativní návrhy. Tato další práce by měla umožnit definovat 
nové povinnosti týkající se transparentnosti, a to způsobem, který by byl nejvhodnější 
z hlediska veřejného zájmu a co možná nejvíce by chránil investory. 

 
(6) Jelikož se ratingy používají v celé Unii, tradiční rozlišování mezi příslušným orgánem 

domovského členského státu a ostatními příslušnými orgány a používání koordinace 
dohledu ze strany kolegií není pro dohled nad ratingovými agenturami vhodné. Po 
zřízení orgánu ESA (ESMA) již není nezbytné takovou strukturu nadále udržovat. 

                                                 
1  Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 1. 
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Postup registrace je tudíž nutno zefektivnit a lhůty odpovídajícím způsobem zkrátit. 
 
(7) Orgán ESA (ESMA) by měl odpovídat za registraci a průběžný dohled nad ratingovými 

agenturami, ale nikoli za dozor nad uživateli ratingů. Za dohled nad používáním ratingů 
▌úvěrovými institucemi, investičními podniky, pojišťovnami, životními pojišťovnami, 
zajišťovnami, subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů 
(SKIPCP), institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění a alternativními 
investičními fondy, které podléhají dohledu na vnitrostátní úrovni v rámci a pro účely 
uplatňování jiných směrnic o finančních službách, a nad používáním ratingů 
v prospektech by tudíž měly zůstat zodpovědné vnitrostátní příslušné orgány určené 
podle příslušných odvětvových právních předpisů upravujících dohled nad těmito 
finančními institucemi a subjekty. 

 
(8) Je třeba zavést účinný nástroj pro vypracování harmonizovaných technických norem 

s cílem usnadnit používání nařízení (ES) č. 1060/2009 v každodenní praxi a zajistit 
rovné podmínky a náležitou ochranu investorů a spotřebitelů v celé Unii. Jelikož se 
jedná o orgán s vysoce specializovanými odbornými znalostmi, je účelné a vhodné 
pověřit vytvořením návrhů technických norem orgán ESA (ESMA).  

 
(9) V oblasti ratingových agentur je třeba, aby orgán ESA (ESMA) předložil návrhy 

regulačních technických norem týkajících se informací, jež má ratingová agentura 
poskytnout k žádosti o registraci, informací, jež ratingová agentura musí poskytnout 
k žádosti o certifikaci a k posouzení jejího systémového významu pro finanční stabilitu 
a řádné fungování finančních trhů, prezentování informací, které ratingové agentury 
uveřejňují v souvislosti s posuzováním souladu metodik pro vydávání ratingů 
s požadavky stanovenými v nařízení (ES) č. 1060/2009, a to včetně struktury, formátu, 
způsobu a periodicity předkládání, a dále obsahu a formátu pravidelného předkládání 
ratingových údajů, jež mají být od ratingových agentur požadovány pro účely 
průběžného dohledu ze strany orgánu ESA (ESMA). Tyto návrhy regulačních 
technických norem by měla přijímat Komise, aby měly právní závaznost, v souladu 
s nařízením (EU) č. …/2010 [ESMA]. 

 
(10) V oblastech, na něž se technické normy nevztahují, by měl mít orgán ESA (ESMA) 

pravomoc vydávat a aktualizovat nezávazné obecné pokyny k otázkám týkajícím se 
uplatňování nařízení (ES) č. 1060/2009. Při vydávání návrhů technických norem by 
měl orgán ESA (ESMA) posoudit, a pokud je to vhodné a nezbytné, aktualizovat 
pokyny, které v souvislosti s nařízením (ES) č. 1060/2009 již vydal Evropský výbor 
regulátorů trhů s cennými papíry. 

 
(11) Aby mohl orgán ESA (ESMA) účinně plnit své povinnosti, měl by mít právo na 

základě prosté žádosti nebo na základě rozhodnutí požadovat informace od 
ratingových agentur, osob podílejících se na ratingové činnosti hodnocených osob 
nebo spřízněných třetích stran, třetích stran, které ratingové agentury využívají 
v rámci externího zajišťování provozních funkcí, a osob s jinou úzkou a podstatnou 
vazbou na ratingové agentury nebo ratingovou činnost. Do posledně jmenované 
skupiny by měli patřit například zaměstnanci ratingové agentury, kteří se na 
ratingové činnosti přímo nepodílejí, ale vzhledem ke svým úkolům v ratingové 
agentuře mohou mít důležité informace týkající se konkrétního případu. Do této 
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skupiny osob mohou patřit rovněž podniky, které ratingové agentuře poskytují služby. 
Nepatří sem však podniky, které tyto ratingy používají. Žádá-li orgán ESA (ESMA) 
o tyto informace na základě prosté žádosti, nemá příjemce žádosti povinnost 
informace poskytnout, avšak rozhodne-li se dobrovolně žádosti vyhovět, neměly by být 
poskytnuté informace nepravdivé nebo zavádějící. Tyto informace by měly být 
poskytnuty neprodleně. 

 
(12) Aby orgán ESA (ESMA) mohl účinně vykonávat své pravomoci dohledu, měl by mít 

právo provádět šetření a kontroly na místě. ▌ 
 
(13) Příslušné orgány by měly orgánu ESA (ESMA) sdělovat veškeré informace 

požadované podle nařízení (ES) č. 1060/2009, být mu nápomocny a spolupracovat 
s ním. Orgán ESA (ESMA) a příslušné orgány by měly úzce spolupracovat také 
s odvětvovými příslušnými orgány odpovědnými za dohled nad podniky uvedenými 
v čl. 4 odst. 1. Orgán ESA (ESMA) by měl mít možnost přenést určité úkoly v oblasti 
dohledu na příslušný orgán členského státu, 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. Před přenesením úkolů by měl 
orgán ESA (ESMA) konzultovat s dotyčným příslušným orgánem o podrobných 
podmínkách tohoto přenesení, včetně rozsahu úkolu, jenž má být přenesen, 
harmonogramu pro jeho splnění a předávání potřebných informací mezi příslušným 
orgánem a orgánem ESA (ESMA). Orgán ESA (ESMA) by měl za vykonání 
přeneseného úkolu poskytnout příslušným orgánům odměnu v souladu s nařízením 
o poplatcích, které přijme Komise prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci. 
Tomuto přenesení by nemělo podléhat rozhodnutí o registraci. 

 
(14) Je nutno zajistit, aby příslušné orgány mohly požádat orgán ESA (ESMA), aby 

přezkoumal, zda jsou splněny podmínky pro zrušení registrace ratingové agentury, 
a aby mohly požádat orgán ESA (ESMA), aby pozastavil používání ratingů, pokud se 
má za to, že ratingová agentura závažným způsobem a trvale porušuje nařízení (ES) 
č. 1060/2009. Orgán ESA (ESMA) by měl tyto žádosti posoudit a přijmout veškerá 
nezbytná opatření. 

 
(15) Orgán ESA (ESMA) by měl mít možnost ukládat penále, s cílem přinutit ratingové 

agentury k tomu, aby ukončily protiprávní činnost zjištěnou orgánem ESA (ESMA), 
aby předložily úplné informace, které si orgán ESA (ESMA) vyžádal, nebo aby se 
▌podrobily šetření nebo kontrole na místě.  

 
(15a) Orgán ESA (ESMA) by měl mít rovněž možnost ukládat ratingovým agenturám 

pokuty, zjistí-li, že úmyslně nebo z nedbalosti porušily nařízení (ES) č. 1060/2009. 
Pokuty by se měly ukládat podle míry závažnosti porušení povinnosti. Druhy porušení 
povinnosti by se měly rozdělit do skupin, pro něž by byla stanovena konkrétní výše 
pokuty. Ke stanovení výše pokuty odpovídající konkrétnímu porušení povinnosti by 
měl orgán ESA (ESMA) postupovat ve dvou krocích: stanovit základní výši pokuty 
a případně upravit tuto základní částku použitím určitých korekčních koeficientů. 
Základní částka by se měla stanovit s přihlédnutím k ročnímu obratu dotyčné 
ratingové agentury a tato částka by se měla zvyšovat nebo snižovat použitím 
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odpovídajících korekčních koeficientů v souladu s tímto nařízením. 
 
(15b) Aby měl orgán ESA (ESMA) k dispozici nezbytné nástroje k rozhodnutí o pokutě 

přiměřené závažnosti porušení povinnosti, kterého se ratingová agentura dopustila, 
a mohl zohlednit okolnosti tohoto porušení, je třeba stanovit koeficienty spojené 
s přitěžujícími nebo polehčujícími okolnostmi. 

 
(15c) Před rozhodnutím o uložení pokuty nebo penále by měl orgán ESA (ESMA) 

poskytnout osobám, které jsou předmětem řízení, příležitost se k záležitosti vyjádřit. 
 
(15d) Členské státy by měly i nadále zůstat příslušné pro stanovení a provádění pravidel pro 

ukládání sankcí za porušení povinnosti finančních institucí a dalších subjektů 
používat k regulatorním účelům pouze ratingy vydané ratingovými agenturami 
registrovanými v souladu s nařízením (ES) č. 1060/2009. 

 
(15e) Tímto nařízením by neměl být založen precedens pro ukládání finančních či 

nefinančních sankcí ze strany evropského orgánu dohledu účastníkům finančních 
trhů nebo jiným podnikům ve vztahu k jiným druhům činnosti. 

 
(15f) Orgán ESA (ESMA) by neměl ukládat pokuty nebo penále v případech, kdy stejná 

skutečnost nebo skutečnosti, jež jsou v podstatě totožné, vedly v rámci trestního řízení 
podle vnitrostátního práva k osvobozujícímu nebo odsuzujícímu rozhodnutí, které již 
nabylo právní moci. 

 
(15g) Uložené pokuty a penále by měly být vykonatelné, přičemž jejich výkon by se měl řídit 

předpisy občanského procesního práva státu, na jehož území se provádí. Předpisy 
občanského procesního práva by neměly zahrnovat trestní procesní předpisy, mohou 
však zahrnovat správní procesní předpisy.  

 
(16) Jestliže se ratingová agentura dopustí porušení povinnosti, měl by být orgán ESA 

(ESMA) oprávněn přijmout řadu opatření v oblasti dohledu, která zahrnují, ale 
neomezují se na vyzvání ratingové agentury, aby porušování povinnosti ukončila, 
pozastavení používání ratingů pro regulatorní účely, dočasný zákaz vydávání ratingů 
danou ratingovou agenturou a jako krajní opatření zrušení registrace, pokud ratingová 
agentura závažným způsobem nebo opakovaně porušuje nařízení (ES) č. 1060/2009. 
Opatření v oblasti dohledu by měla být orgánem ESA (ESMA) uplatňována 
s přihlédnutím k povaze a závažnosti porušení povinnosti a měla by respektovat zásadu 
proporcionality. Před přijetím rozhodnutí o opatřeních v oblasti dohledu by měl orgán 
ESA (ESMA) poskytnout osobám, vůči nimž je řízení vedeno, příležitost se 
k záležitosti vyjádřit, aby bylo respektováno jejich právo na obhajobu.  

 
(16a)    Toto nařízení respektuje základní práva a zachovává zásady uznávané zejména 

v Listině základních práv Evropské unie a v ústavních tradicích členských států. 
Proto je třeba toto nařízení vykládat a uplatňovat s ohledem na tato práva a zásady, 
včetně práv a zásad týkajících se svobody tisku a svobody projevu ve sdělovacích 
prostředcích, a na právo na tlumočení a překlad pro osoby, jež nemluví jazykem řízení 
nebo tomuto jazyku nerozumějí, jež je součástí obecného práva na spravedlivý proces. 

 



 

AM\851345CS.doc 7/47 PE450.512v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

(17) Z důvodů právní jistoty je vhodné stanovit jasná přechodná opatření pro předání spisů 
a pracovních dokumentů příslušnými orgány členských států orgánu ESA (ESMA).  

 
(17a) Registrace ratingové agentury schválená příslušným orgánem by měla zůstat 

v platnosti na celém území Unie i po přenesení pravomocí dohledu z příslušných 
orgánů na orgán ESA (ESMA). 

 
(18) Komise by měla být zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny a upřesnění 
kritérií pro posouzení rovnocennosti regulatorního a dohledového rámce třetí země 
s cílem zohlednit vývoj na finančních trzích, přijetí podrobných pravidel pro pokuty 
a penále a změny příloh nařízení (ES) č. 1060/2009. Je obzvláště důležité, aby Komise 
v rámci přípravných prací vedla náležité konzultace i s odborníky.  

 
(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. 

 
(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. 

 
(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. 

 
(19) Na zpracování osobních údajů pro účely tohoto nařízení se vztahuje směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů1.  

 
(20) Na zpracování osobních údajů prováděné Komisí pro účely tohoto nařízení se použije 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány 
a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů2.  

 
(21) Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž vytvoření účinného a účelného rámce dohledu nad 

ratingovými agenturami pověřením jediného orgánu dohledu dohledem nad ratingovou 
činností v Unii, vytvoření jediného kontaktního místa pro ratingové agentury a zajištění 

                                                 
1  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. 
2 Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1. 
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jednotného uplatňování pravidel pro ratingové agentury, nemůže být uspokojivě 
dosaženo na úrovni členských států, ale může jich být z důvodu celounijní struktury 
a dopadu ratingové činnosti, která má být předmětem dohledu, lépe dosaženo na 
úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou 
v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení 
uvedených cílů.  

 
(22) Dohled nad ratingovými agenturami orgánem ESA (ESMA) by měl začít teprve poté, co 

bude orgán ESA (ESMA) zřízen. Proto by se použitelnost tohoto nařízení měla odložit, 
dokud nevstoupí v platnost nařízení (EU) č. ... /2010 [ESMA]++++. 

 
(23) Nařízení (ES) č. 1060/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno, 
 
 
PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:  
 

Článek 1  
 

Změny  
 

Nařízení (ES) č. 1060/2009 se mění takto:  
 
-1) V čl. 3 odst. 1 se doplňují nová písmena, která znějí: 
 

„p) „příslušnými orgány“ orgány, které určí každý členský stát v souladu s článkem 
22; 

 
q) „odvětvovými právními předpisy“ právní akty Unie uvedené v čl. 4 odst. 1 

prvním pododstavci; 
 
r) „odvětvovými příslušnými orgány“ vnitrostátní příslušné orgány, které byly 

podle příslušných odvětvových právních předpisů určeny pro účely dohledu nad 
úvěrovými institucemi, investičními podniky, pojišťovnami, životními 
pojišťovnami, zajišťovnami, subjekty kolektivního investování do 
převoditelných cenných papírů (SKIPCP), institucemi zaměstnaneckého 
penzijního pojištění a alternativními investičními fondy.“ 

 
1) Článek 4 se mění takto:  
 
 a) V odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:  
 
  „1. Úvěrové instituce ve smyslu směrnice 2006/48/ES, investiční podniky ve 

smyslu směrnice 2004/39/ES, pojišťovny v oblasti působnosti první 
směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci 

                                                 
++++  Úř. věst.: vložte prosím číslo nařízení o zřízení orgánu ESMA. 
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právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém 
pojištění jiném než životním a jejího výkonu*, pojišťovny ve smyslu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 
2002 o životním pojištění**, zajišťovny ve smyslu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/68/ES ze dne 16. listopadu 2005 o zajištění***, 
subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů 
(SKIPCP) ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES 
ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů 
týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných 
papírů (SKIPCP)****, instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění ve 
smyslu směrnice 2003/41/ES a alternativní investiční fondy ve smyslu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/…/EU ze dne …***** [o …] 
mohou používat k regulatorním účelům pouze ratingy vydané ratingovými 
agenturami usazenými ve Společenství a registrovanými v souladu s tímto 
nařízením.  

 
  __________________ 
 

  * Úř. věst. L 228, 16.8.1973, s. 3. 
  ** Úř. věst. L 345, 19.12.2002, s. 1. 
  *** Úř. věst. L 323, 09.12.2005, s. 1. 
  **** Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32. 
  ***** Úř. věst. L …, …, s. ….“; 
 
 b) Odstavec 3 se mění takto:  
 
  i) Písmena b), c) a d) se nahrazují tímto:  
 
   „b) ratingová agentura ověřila a může evropskému orgánu dohledu 

(Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy) (dále jen „orgán ESA 
(ESMA)“) zřízenému nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. …/2010++++* průběžně prokazovat, že ratingová činnost vedoucí 
k vydání ratingu, který má být přejat, vykonávala ratingová agentura 
ze třetí země způsobem, jenž splňuje požadavky alespoň stejně přísné, 
jako jsou požadavky stanovené v článcích 6 až 12;  

 
   c) není omezena schopnost orgánu ESA (ESMA) posuzovat a sledovat, 

zda ratingová agentura usazená ve třetí zemi plní požadavky 
stanovené v písmenu b); 

 
   d) ratingová agentura poskytne na žádost orgánu ESA (ESMA) všechny 

informace nezbytné k tomu, aby orgán ESA (ESMA) mohl průběžně 
dohlížet na plnění požadavků stanovených v tomto nařízení; 

 
   __________________ 
 

                                                 
++++  Úř. věst.: vložte prosím číslo a odkaz na nařízení o zřízení orgánu ESMA. 
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   * Úř. věst. L...“; 
 
  ii) Písmeno h) se nahrazuje tímto: 
 
   „h) existují odpovídající ujednání o spolupráci mezi orgánem ESA 

(ESMA) a obdobným orgánem, který je příslušný pro ratingovou 
agenturu usazenou ve třetí zemi. Orgán ESA (ESMA) zajistí, aby tato 
ujednání o spolupráci obsahovala alespoň: 

 
    i) způsob výměny informací mezi orgánem ESA (ESMA) 

a obdobným orgánem, který je příslušný pro ratingovou 
agenturu usazenou ve třetí zemi, a 

 
    ii) postupy týkající se koordinace činnosti v oblasti dohledu s cílem 

umožnit orgánu ESA (ESMA) průběžně sledovat ratingovou 
činnost vedoucí k vydání přejatého ratingu.“ 

 
2) Článek 5 se mění takto:  
 
 a) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:  
 
  „2. Ratingová agentura uvedená v odstavci 1 může požádat o certifikaci. Tuto 

žádost předloží orgánu ESA (ESMA) v souladu s příslušnými ustanoveními 
článku 15.“ 

 
 b) V odstavci 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:  
 
  „3. Orgán ESA (ESMA) žádost o certifikaci posoudí a rozhodne o ní postupem 

podle článku 16. Rozhodnutí o certifikaci vychází z kritérií stanovených 
v odst. 1 písm. a) až d) tohoto článku.“ 

 
 c) Odstavec 4 se nahrazuje tímto:  
 
  „4. Ratingová agentura uvedená v odstavci 1 může také požádat: 
 
   a) v konkrétních případech o udělení výjimky z povinnosti plnit některé 

nebo všechny požadavky stanovené v oddílu A přílohy I a čl. 7 odst. 
4, pokud je ratingová agentura schopna prokázat, že vzhledem 
k povaze, rozsahu a složitosti své činnosti a vzhledem k povaze 
a rozsahu ratingů, které vydává, nejsou tyto požadavky přiměřené; 

 
   b) o udělení výjimky z požadavku na fyzickou přítomnost v Unii, pokud 

by byl takový požadavek příliš zatěžující a nepřiměřený vzhledem 
k povaze, rozsahu a složitosti její činnosti a vzhledem k povaze 
a rozsahu ratingů, které vydává. 

 
   Žádost o výjimku podle prvního pododstavce písm. a) nebo b) podává 

ratingová agentura společně s žádostí o certifikaci. Při posuzování této 
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žádosti zohlední orgán ESA (ESMA) velikost ratingové agentury uvedené 
v odstavci 1, která žádost podala, vzhledem k povaze, rozsahu a složitosti 
její činnosti a vzhledem k povaze a rozsahu ratingů, které vydává, a dopad 
ratingů vydaných touto ratingovou agenturou na finanční stabilitu a řádné 
fungování finančních trhů jednoho nebo více členských států. Na základě 
tohoto posouzení může orgán ESA (ESMA) tuto výjimku ratingové 
agentuře uvedené v odstavci 1 udělit.“ 

 
 d) Odstavec 5 se zrušuje.  
 
 e) V odstavci 6 se třetí pododstavec nahrazuje tímto: 
 
  „▌S cílem zohlednit vývoj na finančních trzích přijme Komise prostřednictvím 

aktů v přenesené pravomoci podle článku 38a a za podmínek stanovených 
v článcích 38b a 38c opatření k dalšímu upřesnění nebo úpravě kritérií 
stanovených v tomto odstavci druhém pododstavci písm. a), b) a c).“; 

 
 f) Odstavce 7 a 8 se nahrazují tímto:  
 
  „7. Orgán ESA (ESMA) vypracuje ujednání o spolupráci s dotyčnými 

příslušnými orgány třetích zemí, jejichž právní a dohledový rámec byl 
shledán rovnocenným s tímto nařízením v souladu s odstavcem 6. V těchto 
ujednáních se stanoví alespoň: 

 
   a) způsob výměny informací mezi orgánem ESA (ESMA) a dotyčnými 

příslušnými orgány dotyčných třetích zemí a 
 
   b) postupy koordinace dohledu. 
 
  8. Na certifikované ratingové agentury a na jimi vydávané ratingy se použijí 

obdobně články 20 a 24.“ 
 
3) Ustanovení čl. 6 odst. 3 se mění takto: 
 
 a) V prvním pododstavci se úvodní část nahrazuje tímto: 
 
  „3. Orgán ESA (ESMA) může ratingové agentuře na její žádost udělit výjimku 

z povinnosti plnit ustanovení v příloze I oddílu A bodech 2, 5 a 6 a v čl. 7 
odst. 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:“; 

 
 b) Druhý pododstavec se nahrazuje tímto: 
 
  „V případě skupiny ratingových agentur orgán ESA (ESMA) zajistí, aby alespoň 

jedné ratingové agentuře ve skupině nebyla udělena výjimka z plnění ustanovení 
v oddílu A bodech 2, 5 a 6 přílohy I a v čl. 7 odst. 4.“ 
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▌ 
 
5) Článek 9 se nahrazuje tímto: 
 
 „Článek 9 
 
 Externí zajišťování služeb 
 
 Externí zajišťování důležitých provozních funkcí nesmí být vykonáváno způsobem, 

který by významně snížil kvalitu vnitřní kontroly ratingové agentury a schopnost orgánu 
ESA (ESMA) vykonávat dohled nad plněním povinností uložených ratingové agentuře 
tímto nařízením.“ 

 
6) V čl. 10 se odst. 6 nahrazuje tímto:  
 
 „6. Ratingová agentura nesmí použít název orgánu ESA (ESMA) ani žádného 

příslušného orgánu způsobem, který by naznačoval nebo vzbuzoval dojem, že 
tento orgán přejímá či schvaluje její ratingy nebo schvaluje její ratingovou 
činnost.“ 

 
7) V článku 11 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto: „2.  
 
 „2. Ratingová agentura poskytne do archivu zřízeného orgánem ESA (ESMA) 

informace o své historické výkonnosti, včetně četnosti přenosu ratingů, 
a informace o ratingových hodnoceních vydaných v minulosti a jejich změnách. 
Ratingová agentura poskytuje informace do tohoto archivu na standardním 
formuláři stanoveným orgánem ESA (ESMA). Orgán ESA (ESMA) zpřístupní 
tyto informace veřejnosti a každoročně zveřejní souhrnné informace o hlavních 
aspektech vývoje. 

 
 3. Ratingová agentura každoročně do 31. března poskytuje orgánu ESA (ESMA) 

informace stanovené v příloze I oddílu E části II bodu 2.“ 
 
8) Článek 14 se mění takto:  
 
 a) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:  
 
  „2. Registrace je účinná na celém území Unie, jakmile nabylo účinku 

rozhodnutí o registraci přijaté orgánem ESA (ESMA) podle čl. 16 odst. 3 
nebo čl. 17 odst. 3.“; 

 
 b) V odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:  
 
  „Ratingová agentura informuje bez zbytečného odkladu orgán ESA (ESMA) 

o veškerých zásadních změnách podmínek pro počáteční registraci, včetně 
zahájení nebo ukončení provozu pobočky na území Unie.“ 

 
 c) Odstavce 4 a 5 se nahrazují tímto:  
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  „4. Aniž jsou dotčeny články 16 nebo 17, provede orgán ESA (ESMA) 

registraci ratingové agentury, pokud na základě posouzení žádosti dojde se 
zřetelem k článkům 4 a 6 k závěru, že ratingová agentura splňuje podmínky 
pro vydávání ratingů stanovené v tomto nařízení. 

 
  5. Orgán ESA (ESMA) nesmí registraci podmínit požadavky, které nejsou 

stanoveny v tomto nařízení.“ 
 
9) Články 15 až 20 se nahrazují tímto: 
 
 „Článek 15 
 
 Žádost o registraci 
 
 1. Ratingová agentura podá žádost o registraci orgánu ESA (ESMA). Žádost 

obsahuje informace stanovené v příloze II. 
 
 2. Pokud o registraci žádá skupina ratingových agentur, členové skupiny pověří 

jednoho z jejích členů, aby podal orgánu ESA (ESMA) všechny žádosti jménem 
skupiny. Pověřená ratingová agentura poskytne informace stanovené v příloze II 
za každého člena skupiny. 

 
 3. Ratingová agentura podává svou žádost v kterémkoli z úředních jazyků orgánů 

Unie. Na veškerou další komunikaci mezi orgánem ESA (ESMA) a ratingovými 
agenturami a jejich zaměstnanci se obdobně použije nařízení č. 1 ze dne 
15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství*. 

 
 4. Do 20 pracovních dní od obdržení žádosti orgán ESA (ESMA) posoudí, zda je 

žádost úplná. Není-li žádost úplná, stanoví orgán ESA (ESMA) lhůtu, v níž 
ratingová agentura musí poskytnout doplňující informace. 

 
  Posoudí-li orgán ESA (ESMA) žádost jako úplnou, oznámí to ratingové agentuře. 
 
 Článek 16 
 
 Posouzení žádosti o registraci ratingové agentury orgánem ESA (ESMA) 
 
 1. Orgán ESA (ESMA) posoudí do 45 pracovních dní od oznámení podle čl. 15 odst. 

4 druhého pododstavce žádost o registraci ratingové agentury v závislosti na tom, 
zda ratingová agentura splňuje podmínky stanovené v tomto nařízení. 

 
 2. Orgán ESA (ESMA) může lhůtu pro posouzení prodloužit o 15 pracovních dní, 

zejména pokud ratingová agentura ▌: 
 
  a) předpokládá, že bude přejímat ratingy podle čl. 4 odst. 3; 
 
  b) bude využívat externí zajišťování služeb; nebo  
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  c) žádá o výjimku z povinnosti plnit požadavky podle čl. 6 odst. 3. 
 
 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, orgán ESA (ESMA) přijme řádně odůvodněné 
rozhodnutí o registraci nebo o zamítnutí žádosti o registraci.  

 
 4. Rozhodnutí, které orgán ESA (ESMA) přijme podle odstavce 3, nabývá účinnosti 

pátým pracovním dnem po jeho přijetí. 
 
 Článek 17 
 
 Posouzení žádosti o registraci skupiny ratingových agentur orgánem ESA (ESMA) 
 
 1. Orgán ESA (ESMA) posoudí do 55 pracovních dní od oznámení podle čl. 15 

odst. 4 druhého pododstavce žádosti o registraci skupiny ratingových agentur 
v závislosti na tom, zda ratingové agentury splňují podmínky stanovené v tomto 
nařízení. 

 
 2. Orgán ESA (ESMA) může lhůtu pro posouzení prodloužit o 15 pracovních dní, 

zejména pokud některá z ratingových agentur ve skupině ▌: 
 
 a) předpokládá, že bude přejímat ratingy podle čl. 4 odst. 3; 
 
 b) bude využívat externí zajišťování služeb; nebo  
 
 c) žádá o výjimku z povinnosti plnit požadavky podle čl. 6 odst. 3. 

 
 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, orgán ESA (ESMA) přijme pro každou 
z ratingových agentur ve skupině jednotlivé řádně odůvodněné rozhodnutí 
o registraci nebo o zamítnutí žádosti o registraci.  

 
 4. Rozhodnutí, která orgán ESA (ESMA) přijme podle odstavce 3, nabývají 

účinnosti pátým pracovním dnem po jejich přijetí. 
 
 Článek 18 
 
 Oznámení rozhodnutí o registraci, o zamítnutí žádosti o registraci nebo o zrušení 

registrace a zveřejnění seznamu registrovaných ratingových agentur 
 
 1. Orgán ESA (ESMA) oznámí do pěti pracovních dní od přijetí rozhodnutí podle 

článků 16, 17 nebo 20 toto rozhodnutí dotyčné ratingové agentuře. Pokud orgán 
ESA (ESMA) odmítne ratingovou agenturu zaregistrovat nebo zruší její registraci, 
své rozhodnutí řádně odůvodní.  
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 2. Jakékoli rozhodnutí podle článků 16, 17 nebo 20 orgán ESA (ESMA) oznámí 
Komisi, evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro bankovnictví) 
(ESA (EBA)) zřízenému nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. …/2010**, evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) (ESA (EIOPA)) zřízenému 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2010***, příslušným 
orgánům a odvětvovým příslušným orgánům členských států.  

 
 3. Orgán ESA (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. Komise zveřejní tento aktualizovaný seznam do 30 dní od aktualizace 
v Úředním věstníku Evropské unie. 

 
 Článek 19 
 
 Poplatky za registraci a dohled 
 
 1. Orgán ESA (ESMA) účtuje ratingovým agenturám poplatky v souladu s tímto 

nařízením a nařízením o poplatcích uvedeným v odstavci 2. Tyto poplatky plně 
pokrývají výdaje orgánu ESA (ESMA) nezbytné pro registraci ratingových 
agentur a dohled nad nimi a pro náhradu veškerých nákladů, jež mohou 
příslušným orgánům vzniknout při provádění činnosti podle tohoto nařízení, 
zejména v důsledku přenesení úkolů podle článku 30. 

 
 2. Komise přijme ▌nařízení o poplatcích. Uvedené nařízení stanoví zejména typ 

poplatků a záležitosti, za něž se poplatky vybírají, výši poplatků, způsob jejich 
úhrady a způsob, jakým orgán ESA (ESMA) poskytne příslušným orgánům 
náhradu nákladů, jež jim mohou vzniknout při provádění činnosti podle tohoto 
nařízení, zejména v důsledku přenesení úkolů podle článku 30. 

 
  Výše poplatku účtovaného ratingové agentuře pokrývá veškeré správní náklady 

a je přiměřená obratu dotyčné ratingové agentury. 
 
  Nařízení o poplatcích uvedené v prvním pododstavci přijme Komise 

prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci podle článku 38a a za podmínek 
stanovených v článcích 38b a 38c. 

 
 Článek 20 
 
 Zrušení registrace 
 
 1. Aniž je dotčen článek 24, orgán ESA (ESMA) zruší registraci ratingové agentury, 

jestliže ratingová agentura: 
 
  a) se výslovně vzdá registrace nebo nevydala za předchozích šest měsíců 

žádný rating; 
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  b) získala registraci na základě nepravdivých informací nebo jakýchkoli jiných 
neregulérních prostředků; nebo 

 
  c) již nesplňuje podmínky, za nichž byla zaregistrována. 
 
  ▌ 
 
 2. Příslušný orgán členského státu, v němž se používají ratingy vydané dotyčnou 

ratingovou agenturou a který se domnívá, že byla splněna některá z podmínek 
uvedených v odstavci 1, může požádat orgán ESA (ESMA), aby posoudil, zda 
jsou splněny podmínky pro zrušení registrace dotyčné ratingové agentury. Pokud 
orgán ESA (ESMA) rozhodne, že registraci dotyčné ratingové agentury nezruší, 
své rozhodnutí řádně odůvodní. 

 
 3. Rozhodnutí o zrušení registrace nabývá účinku okamžitě v celé Unii s výhradou 

přechodných období pro používání ratingů podle čl. 24 odst. 3. 
 

  __________________ 
 

  * Úř. věst. L 17, 6.10.1958, s. 385. 
  ** Úř. věst. L …, ..., s… . 
  *** Úř. věst. L …, …, s. ….“ 
 
 
10) Název kapitoly II v hlavě III „Výbor regulátorů a příslušné orgány“ se nahrazuje 

názvem „Dohled zajišťovaný orgánem ESA (ESMA)“. 
 
11) Článek 21 se nahrazuje tímto:  
 
 „Článek 21 
 
 Orgán ESA (ESMA) 
 
 1. Aniž je dotčen článek 25a, zajišťuje uplatňování ustanovení tohoto nařízení orgán 

ESA (ESMA). 
 

2. V souladu s článkem 8 nařízení .../2010 [ESMA]++++ orgán ESA (ESMA) vydává 
a aktualizuje pokyny ▌pro spolupráci mezi orgánem ESA (ESMA), příslušnými 
orgány a odvětvovými příslušnými orgány pro účely tohoto nařízení a pro účely 
příslušných odvětvových právních předpisů, včetně postupů a podrobných 
podmínek souvisejících s přenášením úkolů. 

 
 2a. V souladu s článkem 8 nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA]++++++++ orgán ESA (ESMA) 

ve spolupráci s orgánem ESA (EBA) a orgánem ESA (EIOPA) vydá 
a aktualizuje pokyny pro přejímání ratingů podle čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení 

                                                 
++++  Úř. věst.: vložte prosím číslo nařízení o zřízení orgánu ESMA. 
++++++++  Úř. věst.: vložte prosím číslo nařízení o zřízení orgánu ESMA. 
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do 7. června 2011. 
 
 3. Do …+++ předloží orgán ESA (ESMA) návrhy regulačních technických norem ke 

schválení Komisí v souladu s článkem 10 nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA]++++++++++++++++ 
ohledně: 

 
  a) informací, které má ratingová agentura uvést ve své žádosti o registraci, 

jak je uvedeno v příloze II; 
 
  b) informací, které ratingová agentura musí předložit společně se žádostí 

o certifikaci a se žádostí o posouzení jejího systémového významu pro 
finanční stabilitu a řádné fungování finančních trhů podle článku 5; 

 
  c) uvádění informací, které ratingové agentury uveřejňují v souladu s čl. 11 

odst. 2 a oddílem E částí II bodem 1 přílohy I, a to včetně struktury, 
formátu, způsobu a doby předkládání zpráv;  

 
 ca) posuzování toho, zda jsou metodiky pro vydávání ratingů v souladu 

s požadavky stanovenými v čl. 8 odst. 3; 
 
 cb) obsahu a formátu pravidelného předkládání ratingových údajů, jež má 

orgán ESA (ESMA) od ratingových agentur požadovat pro účely 
průběžného dohledu. 

 
 4. Orgán ESA (ESMA) zveřejní každoročně a poprvé do 1. ledna 2012 zprávu 

o uplatňování tohoto nařízení. Tato zpráva obsahuje zejména posouzení toho, jak 
ratingové agentury registrované podle tohoto nařízení provádějí přílohu I.  

 
 4a. Orgán ESA (ESMA) každoročně předkládá Komisi, Evropskému parlamentu 

a Radě zprávu o uložených sankcích, v níž jsou uvedena i opatření v oblasti 
dohledu, pokuty a penále. 

 
 5. Orgán ESA (ESMA) spolupracuje při plnění svých úkolů s orgánem ESA (EBA) 

a orgánem ESA (EIOPA) a konzultuje tyto orgány před vydáním a aktualizací 
pokynů a předložením návrhů regulačních technických norem uvedených 
v odstavcích 2 a 3.“ 

 
 
11a) Vkládá se nový článek, který zní: 
 
 „Článek 22a 
 
 Posouzení plnění povinnosti zpětného testování 
 

1. Při provádění průběžného dohledu nad ratingovými agenturami registrovanými 

                                                 
+++ Úř. věst. vložte prosím datum: sedm měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost. 
++++++++++++++++  Úř. věst.: vložte prosím číslo nařízení o zřízení orgánu ESMA. 
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podle tohoto nařízení orgán ESA (ESMA) pravidelně posuzuje dodržování čl. 8 
odst. 3.  

 
2. Aniž je dotčen článek 23, orgán ESA (ESMA) v rámci posuzování uvedeného 

v odstavci 1 rovněž: 
 

 a) ověřuje, že ratingové agentury provádějí zpětné testování;  
 
 b) analyzuje výsledky tohoto zpětného testování a  
 

c) ověřuje, že ratingové agentury zavedly postupy, jimiž promítnou výsledky 
zpětného testování do svých metodik pro vydávání ratingů.“ 

 
12) Článek 23 se nahrazuje tímto: 
 
 „Článek 23 
 
 Nezasahování do obsahu ratingů nebo metodik 
 
 Při výkonu svých povinností podle tohoto nařízení orgán ESA (ESMA), Komise ani 

žádné ▌orgány veřejné správy členských států nezasahují do obsahu ratingů či 
metodik.“. 

 
13) Vkládají se nové články ▌, které znějí: 
 
 „Článek -23a 
 
 Výkon pravomocí uvedených v článcích 23a až 23c 
 
 Pravomoci svěřené podle článků 23a až 23c orgánu ESA (ESMA) nebo kterémukoli 

z jeho úředníků nesmějí být užity k tomu, aby se vyžadovalo zpřístupnění informací 
nebo dokumentů, které jsou důvěrné z titulu profesní mlčenlivosti advokátů. 

 

 Článek 23a 
 
 Žádosti o informace 
 
 1. Orgán ESA (ESMA) může na základě prosté žádosti nebo na základě rozhodnutí 

požadovat po ratingových agenturách, osobách podílejících se na se ratingové 
činnosti, hodnocených osobách a spřízněných třetích osobách, třetích osobách, 
které ratingové agentury využívají v rámci externího zajišťování provozních 
funkcí nebo činnosti, a osobách s jinou úzkou podstatnou vazbou na ratingové 
agentury nebo ratingovou činnost, aby poskytly veškeré informace, které jsou 
nezbytné pro provádění jeho povinností podle tohoto nařízení. 

 
2. V případě prosté žádosti o informace podle odstavce 1 orgán ESA (ESMA): 

 
  a) odkáže na tento článek jako na právní základ žádosti; 
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  b) uvede účel žádosti; 
 
  c) upřesní, jaké informace jsou požadovány;  
 
  d) stanoví lhůtu, ve které mají být informace poskytnuty; 
 
  e) upozorní osobu, od níž informace žádá, že nemá povinnost informace 

poskytnout, avšak rozhodne-li se dobrovolně žádosti vyhovět, nesmějí být 
poskytnuté informace nepravdivé nebo zavádějící; 

 
  f) upozorní na pokutu stanovenou v článku 36a ve spojení s přílohou III 

oddílem II písm. g), jestliže jsou odpovědi na položené otázky nepravdivé 
nebo zavádějící. 

 
 2a. V případě žádosti o poskytnutí informací podle odstavce 1 na základě 

rozhodnutí orgán ESA (ESMA): 
 
  a) odkáže na tento článek jako na právní základ žádosti; 
 
  b) uvede účel žádosti; 
 
  c) upřesní, jaké informace jsou požadovány;  
 
  d) stanoví lhůtu, ve které mají být informace poskytnuty;  
 
  e) upozorní na penále stanovené v článku 36b, jestliže jsou poskytnuté 

informace neúplné; 
 
  f) upozorní na pokutu stanovenou v článku 36a ve spojení s přílohou III 

oddílem II písm. g), jestliže jsou odpovědi na položené otázky nepravdivé 
nebo zavádějící a 

 
  g) upozorní na možnost odvolat se proti rozhodnutí k odvolacímu senátu 

orgánu ESA (ESMA) v souladu s článkem … nařízení (EU) č. …/2010 
[ESMA] a nechat rozhodnutí přezkoumat Soudním dvorem. 

 
 3. Informace požadované jejich jménem ▌poskytují osoby uvedené v odstavci 1 

nebo jejich zástupci a v případě právnických osob nebo sdružení bez právní 
subjektivity osoby zmocněné je zastupovat podle zákona nebo podle stanov . Za 
své klienty mohou poskytovat informace řádně zmocnění právní zástupci.. Ti 
však nesou i nadále plnou odpovědnost, jsou-li poskytnuté informace neúplné, 
nepravdivé či zavádějící.  

 
 3a. Orgán ESA (ESMA) zašle neprodleně kopii prosté žádosti nebo svého 

rozhodnutí příslušnému orgánu členského státu, na jehož území se nachází 
osoba uvedená v odstavci 1, jíž se žádost o informace týká. 
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 Článek 23b 
 
 Obecná šetření 
 
 1. V zájmu plnění povinností podle tohoto nařízení může orgán ESA (ESMA) 

provádět veškerá nezbytná šetření osob uvedených v čl. 23a odst. 1. Za tímto 
účelem jsou úředníci a další osoby pověřené orgánem ESA (ESMA) zmocněni: 

 
 a) zkoumat jakékoli záznamy, údaje, postupy a jakékoli jiné materiály, které 

mají význam pro plnění jeho úkolů, a to bez ohledu na nosič, na němž jsou 
uchovávány; 

 
 b) pořizovat nebo získávat ověřené kopie takových záznamů, údajů, postupů 

a jiných materiálů nebo výpisy z nich; 
 
 ▌ 
 
 d) předvolat jakoukoli osobu uvedenou v čl. 23a odst. 1 nebo její zástupce či 

zaměstnance a požádat je o ústní nebo písemné vysvětlení skutečností 
nebo dokumentů, které se týkají předmětu a účelu kontroly, a odpovědi 
zaznamenat; 

 
 da) vyslechnout jakoukoli jinou fyzickou či právnickou osobu, která s tím 

souhlasí, za účelem získání informací souvisejících s předmětem šetření; 
 
 e) požadovat výpisy telefonních hovorů a datových přenosů. 
 
 ▌ 

 
 2. ▌Úředníci a další osoby pověřené orgánem ESA (ESMA) pro účely šetření 

podle odstavce 1 vykonávají své pravomoci po předložení písemného pověření, 
v němž je uveden předmět a účel šetření. V tomto pověření jsou také uvedena 
penále stanovená v článku 36b, jestliže požadované záznamy, údaje, postupy nebo 
jakékoli jiné materiály či odpovědi osob uvedených v čl. 23a odst. 1 na položené 
otázky nejsou poskytnuty nebo jsou poskytnuty neúplné, a pokuty stanovené 
v článku 36a ve spojení s přílohou III oddílem II písm. h), jestliže jsou odpovědi 
osob uvedených v čl. 23a odst. 1 na položené otázky nepravdivé nebo zavádějící. 

 
 2a. Osoby uvedené v čl. 23a odst. 1 mají povinnost podrobit se šetřením zahájeným 

na základě rozhodnutí orgánu ESA (ESMA). V rozhodnutí jsou uvedeny 
předmět a účel šetření, penále stanovená v článku 36b, opravné prostředky, 
které jsou k dispozici podle nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA] a právo na 
přezkum rozhodnutí Soudním dvorem. 

 
 3. S dostatečným předstihem před vyšetřováním orgán ESA (ESMA) o vyšetřování a 

o totožnosti pověřených osob informuje příslušný orgán členského státu, na jehož 
území má vyšetřování probíhat. Úředníci příslušného orgánu dotyčného členského 
státu jsou na žádost orgánu ESA (ESMA) těmto pověřeným osobám nápomocni 
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při plnění jejich povinností. Úředníci příslušného orgánu dotyčného členského 
státu se mohou na požádání šetření také účastnit. 

 
 3a. Jestliže požadavek poskytnout výpisy telefonních hovorů a datových přenosů 

podle odst. 1 písm. e) vyžaduje podle vnitrostátních právních předpisů povolení 
od soudního orgánu, musí být o takové povolení požádáno. O toto povolení 
může být také požádáno jako o preventivní opatření. 

 
 3b. Pokud dojde k vyžádání povolení podle odstavce 3a, vnitrostátní soudní orgán 

prověří, že je rozhodnutí orgánu ESA (ESMA) pravé a že navrhovaná 
donucovací opatření nejsou vzhledem k předmětu šetření svévolná ani 
nepřiměřená. Při prověřování přiměřenosti těchto donucovacích opatření může 
vnitrostátní soudní orgán požádat orgán ESA (ESMA) o podrobné vysvětlení. 
Tato žádost o podrobné vysvětlení se může týkat zejména důvodů, na jejichž 
základě má orgán ESA (ESMA) podezření, že dochází k porušení tohoto 
nařízení, jakož i závažnosti tohoto údajného porušení a povahy účasti osoby, jíž 
se donucovací opatření týkají. Vnitrostátní soudní orgán však nesmí 
přezkoumávat nezbytnost šetření ani požadovat, aby mu byly poskytnuty 
informace o spisu orgánu ESA (ESMA). Zákonnost rozhodnutí orgánu ESA 
(ESMA) přezkoumává pouze Soudní dvůr v souladu s nařízením (EU) č. 
…/2010 [ESMA]. 

 
 Článek 23c 
 
 Kontroly na místě 
 
 1. Orgán ESA (ESMA) může za účelem plnění svých povinností podle tohoto 

nařízení provádět veškeré nezbytné ▌kontroly na místě v provozních prostorách 
právnických osob uvedených v čl. 23a odst. 1. Vyžaduje-li to řádné provedení 
a účinnost kontroly, může orgán ESA (ESMA) provést kontrolu na místě bez 
předchozího ohlášení. 

 
 2. Úředníci a jiné osoby pověřené orgánem ESA (ESMA) provést kontrolu na místě 

smějí vstupovat do všech provozních prostor a na pozemky právnických osob, na 
něž se vztahuje rozhodnutí o šetření přijaté orgánem ESA (ESMA), a mají veškeré 
pravomoci stanovené v čl. 23b odst. 1. Zároveň jsou oprávněni zapečetit jakékoli 
provozní prostory a účetní knihy nebo záznamy na dobu a v rozsahu, které jsou 
pro kontrolu nezbytné.  

 
 3. Úředníci a jiné osoby pověřené orgánem ESA (ESMA) provést kontrolu na místě 

vykonávají své pravomoci po předložení písemného pověření, v němž je uveden 
předmět a účel kontroly a také penále stanovená v článku 36b pro případ, že se 
dotyčné osoby kontrole nepodrobí. S dostatečným předstihem před kontrolou 
informuje orgán ESA (ESMA) o kontrole příslušný orgán členského státu, na 
jehož území má probíhat.  

 
 4. Osoby uvedené v čl. 23a odst. 1 mají povinnost se podrobit kontrolám na místě 

nařízeným na základě rozhodnutí orgánu ESA (ESMA). V rozhodnutí jsou 
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uvedeny předmět a účel kontroly, datum, kdy má být kontrola zahájena, penále 
stanovená v článku 36b, opravné prostředky, které jsou k dispozici podle nařízení 
(EU) č. …/2010 [ESMA] a dále právo na přezkum rozhodnutí Soudním dvorem. 
Orgán ESA (ESMA) přijímá taková rozhodnutí po konzultaci příslušného orgánu 
členského státu, na jehož území má kontrola probíhat. 

 
 5. Úředníci příslušného orgánu členského státu, na jehož území má kontrola 

probíhat, jakož i osoby tímto orgánem pověřené nebo jmenované poskytují na 
žádost orgánu ESA (ESMA) aktivní pomoc úředníkům a jiným osobám, které 
orgán ESA (ESMA) pověřil. Za tímto účelem mají pravomoci stanovené 
v odstavci 2. Úředníci příslušného orgánu dotyčného členského státu se mohou 
na požádání kontrol na místě také účastnit. 

 
 6. Orgán ESA (ESMA) také může požádat, aby příslušné orgány ▌provedly určité 

vyšetřovací úkoly a kontroly na místě jeho jménem, jak je stanoveno v tomto 
článku a v čl. 23b odst. 1. Za tímto účelem mají příslušné orgány stejné 
pravomoci jako orgán ESA (ESMA), jak je uvedeno v tomto článku a v čl. 23b 
odst. 1.  

 
 7. Pokud úředníci a jiné doprovázející osoby pověřené orgánem ESA (ESMA) zjistí, 

že určitá osoba odmítá kontrolu nařízenou podle tohoto článku, příslušný orgán 
dotyčného členského státu jim poskytne nezbytnou pomoc a podle potřeby požádá 
o pomoc policii nebo rovnocenný donucovací orgán, který jim provedení kontroly 
na místě umožní. 

 
 8. Pokud kontrola na místě stanovená v odstavci 1 nebo pomoc stanovená 

v odstavci 7 vyžaduje podle vnitrostátních právních předpisů povolení soudního 
orgánu, musí být o takové povolení požádáno ▌. O toto povolení může být také 
požádáno jako o preventivní opatření. 

 
 9. Pokud dojde k vyžádání povolení podle odstavce 8, vnitrostátní soudní orgán 

prověří, že je rozhodnutí orgánu ESA (ESMA) pravé a že navrhovaná donucovací 
opatření nejsou vzhledem k předmětu kontroly svévolná ani nepřiměřená. Při 
prověřování přiměřenosti těchto donucovacích opatření může vnitrostátní soudní 
orgán požádat orgán ESA (ESMA) o podrobné vysvětlení. Tato žádost 
o podrobné vysvětlení se může týkat zejména důvodů, na jejichž základě má 
orgán ESA (ESMA) podezření, že dochází k porušení tohoto nařízení, jakož 
i závažnosti tohoto údajného porušení a povahy účasti osoby, jíž se donucovací 
opatření týkají. Vnitrostátní soudní orgán však nesmí přezkoumávat nezbytnost 
kontroly ▌ani požadovat, aby mu byly poskytnuty informace o spisu orgánu ESA 
(ESMA). Zákonnost rozhodnutí orgánu ESA (ESMA) přezkoumává pouze Soudní 
dvůr postupem stanoveným v nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA]. 

 
 Článek 23d 
 
 Procesní pravidla pro přijímání opatření v oblasti dohledu a ukládání pokut  
 
 1. Zjistí-li orgán ESA (ESMA) při plnění svých povinností podle tohoto nařízení 
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závažné známky toho, že by mohly existovat skutečnosti, jež mohou představovat 
jeden nebo několik případů porušení povinnosti uvedených v příloze III, určí 
orgán ESA (ESMA) ve svém rámci nezávislého vyšetřujícího úředníka, aby věc 
vyšetřil. Určený úředník se nesmí účastnit ani se neúčastnil přímého nebo 
nepřímého dohledu nad dotyčnou ratingovou agenturou ani postupu registrace 
této ratingové agentury a své funkce plní nezávisle na radě orgánů dohledu. 

 
 2. Vyšetřující úředník vyšetří údajná porušení povinnosti, přičemž vezme v úvahu 

veškeré připomínky vyšetřovaných osob a kompletní spis se svým nálezem předá 
radě orgánů dohledu.  

 
  Za účelem plnění svých úkolů může vyšetřující úředník využívat svou pravomoc 

požádat o informace podle článku 23a a provádět šetření a kontroly na místě 
podle článků 23b a 23c. Při uplatňování těchto pravomocí dodržuje vyšetřující 
úředník článek -23a. 

 
  Při plnění svých úkolů má vyšetřující úředník přístup ke všem dokumentům 

a informacím, které orgán ESA (ESMA) shromáždil v rámci své činnosti 
v oblasti dohledu. 

 
 3. Jakmile vyšetřující úředník vyšetřování dokončí a předtím, než spis se svým 

nálezem předá radě orgánů dohledu, poskytne vyšetřovaným osobám příležitost 
se k vyšetřovaným záležitostem vyjádřit. Svůj nález zakládá pouze na 
skutečnostech, ke kterým se dotyčné osoby mohly vyjádřit. 

 
  V průběhu vyšetřování jsou plně respektována práva dotyčných osob 

na obhajobu.  
 
 4. Předává-li vyšetřující úředník spis s nálezem radě orgánů dohledu, uvědomí 

o tom vyšetřované osoby. Ty mají právo do spisu nahlížet s výhradou 
oprávněného zájmu jiných osob na ochraně svých obchodních tajemství. Právo 
nahlížet do spisu se nevztahuje na důvěrné informace, jež mají vliv na třetí 
osoby. 

 
 5. Na základě spisu obsahujícího nález vyšetřujícího úředníka, a pokud o to 

dotyčné osoby požádají, rozhodne rada orgánů dohledu po vyslechnutí 
vyšetřovaných osob v souladu s články 25 a 36c, zda se vyšetřované osoby 
dopustily jednoho či několika případů porušení povinnosti, jejichž seznam je 
uveden v příloze III, a pokud je tomu tak, přijme opatření v oblasti dohledu 
podle článku 24 a uloží pokutu podle článku 36a. 

 
 6. Vyšetřující úředník se jednání rady orgánů dohledu neúčastní ani do jejího 

rozhodování jinak nezasahuje. 
 
 7. Komise přijme další procesní pravidla pro výkon pravomoci ukládat pokuty 

a penále, včetně ustanovení o právu na obhajobu, ustanovení o lhůtách a 
o výběru pokut a penále, a přijme podrobná pravidla o promlčecích lhůtách 
týkajících se ukládání a výkonu sankcí. 
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  Pravidla uvedená v prvním pododstavci se přijímají prostřednictvím aktů 

v přenesené pravomoci podle článku 38a a za podmínek stanovených v článcích 
38b a 38c. 

 
 8. Zjistí-li orgán ESA (ESMA) při plnění svých povinností podle tohoto nařízení 

závažné známky možné existence skutečností, jež mohou představovat trestný 
čin, postoupí věc příslušným vnitrostátním orgánům činným v trestním řízení. 
Orgán ESA (ESMA) dále nesmí ukládat pokuty nebo penále v případech, kdy 
stejná skutečnost nebo skutečnosti, jež jsou v podstatě totožné, vedly v rámci 
trestního řízení podle vnitrostátního práva k osvobozujícímu nebo odsuzujícímu 
rozhodnutí, které již nabylo právní moci.“ 

 
14) Články 24 a 25 se nahrazují tímto: 
 
 „Článek 24 
 
 Opatření v oblasti dohledu přijímaná orgánem ESA (ESMA) 
 
 1. Pokud v souladu s čl. 23d odst. 5 rada orgánů dohledu orgánu ESA (ESMA) 

zjistí, že se ratingová agentura dopustila některého z porušení povinností 
uvedených v příloze III, ▌přijme jedno nebo více z těchto rozhodnutí: 

 
 a) zrušit registraci této ratingové agentury ▌; 
 
 b) dočasně zakázat této ratingové agentuře vydávání ratingů s účinkem v celé 

Unii, dokud nedojde k ukončení protiprávního jednání; 
 
 c) pozastavit používání ratingů vydaných touto ratingovou agenturou 

pro regulatorní účely s účinkem v celé Unii, dokud nedojde k ukončení 
protiprávního jednání; 

 
 d) požadovat, aby ratingová agentura ukončila protiprávní jednání; 
 
 ▌ 
 
 f) vydat veřejná oznámení. 
 

 2. Při přijímání rozhodnutí uvedených v odstavci 1 ▌rada orgánů dohledu orgánu 
ESA (ESMA) zohlední povahu a závažnost protiprávního jednání, přičemž 
vezme v úvahu tato kritéria: 

 
 a) trvání a četnost protiprávního jednání; 
 
 b) zda protiprávní jednání odhalilo závažné nebo systémové nedostatky 

v postupech podniku nebo v jeho systémech řízení či vnitřních kontrolách; 
 
 c) zda protiprávní jednání usnadnilo či umožnilo spáchání finančního 
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trestného činu nebo zda lze takový trestný čin danému protiprávnímu 
jednání jakýmkoliv jiným způsobem přičíst; 

 
 ▌ 
 
 da) zda k protiprávnímu jednání došlo úmyslně nebo z nedbalosti. 
 

 
 2a. Před přijetím rozhodnutí podle odst. 1 písm. a), b) a c) o tom rada orgánů 

dohledu orgánu ESA (ESMA) uvědomí orgán ESA (EBA) a orgán ESA 
(EIOPA).  

 
 3. Byla-li přijata rozhodnutí podle odst. 1 písm. a) a c), lze ratingy používat 

pro regulatorní účely i nadále, a to po dobu nepřesahující: 
 
  a) deset pracovních dní ode dne zveřejnění rozhodnutí orgánu ESA (ESMA) 

podle článku 4, pokud pro dotyčný finanční nástroj nebo subjekt existují 
ratingy vydané jinými ratingovými agenturami registrovanými podle tohoto 
nařízení, nebo 

 
  b) tři měsíce ode dne zveřejnění rozhodnutí orgánu ESA (ESMA) podle 

článku 4, pokud pro dotyčný finanční nástroj nebo subjekt neexistují ratingy 
vydané jinými ratingovými agenturami registrovanými podle tohoto 
nařízení. 

 
  Za mimořádných okolností souvisejících s případným narušením trhu nebo 

finanční nestabilitou může rada orgánů dohledu orgánu ESA (ESMA) období 
uvedené v prvním pododstavci písm. b) mimo jiné i na žádost orgánu ESA 
(EBA) nebo orgánu ESA (EIOPA) prodloužit o další tři měsíce. 

 
 4. Rada orgánů dohledu orgánu ESA (ESMA) oznámí veškerá rozhodnutí přijatá 

podle odstavce 1 bez zbytečného odkladu dotyčné ratingové agentuře a sdělí je 
příslušným orgánům a odvětvovým příslušným orgánům členských států, Komisi, 
orgánu ESA (EBA) a orgánu ESA (EIOPA). Veškerá tato rozhodnutí zveřejní 
na svých internetových stránkách do 10 pracovních dní ode dne jejich přijetí. 

 
  Při zveřejňování svých rozhodnutí ve smyslu prvního pododstavce zveřejní rada 

orgánů dohledu orgánu ESA (ESMA) rovněž informace o tom, že dotyčná 
ratingová agentura má právo se proti rozhodnutí odvolat, případně i o tom, 
že odvolání bylo podáno, a uvede, že toto odvolání nemá odkladný účinek, 
a zveřejní dále informace o možnosti odvolacího senátu pozastavit uplatňování 
napadeného rozhodnutí podle čl. 60 odst. 3 nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA].  

 
 Článek 25 
 
 Vyjádření dotyčných osob 
 

 1. Před přijetím jakéhokoli rozhodnutí podle čl. 24 odst. 1 poskytne rada orgánů 
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dohledu orgánu ESA (ESMA) osobám, které jsou předmětem řízení, příležitost 
vyjádřit se k záležitostem, proti nimž orgán ESA (ESMA) vznesl námitku. Rada 
orgánů dohledu orgánu ESA (ESMA) založí svá rozhodnutí pouze na námitkách, 
ke kterým se mohly dotyčné strany vyjádřit.  

 
  ▌První pododstavec se nevztahuje na situace, kdy je třeba přijmout naléhavá 

opatření s cílem zabránit významnému a bezprostřednímu poškození finančního 
systému. V takovém případě může rada orgánů dohledu orgánu ESA (ESMA) 
přijmout prozatímní rozhodnutí s tím, že co nejdříve po přijetí svého rozhodnutí 
musí dát dotyčným osobám příležitost k vyjádření.  

 
 2. V rámci řízení musejí být plně respektována práva na obhajobu dotyčných osob. 

Mají právo nahlížet do spisu orgánu ESA (ESMA) s výhradou oprávněného zájmu 
jiných osob na ochraně svých obchodních tajemství. Právo nahlížet do spisu 
se nevztahuje na důvěrné informace ▌.“ 

 
▌ 
 
16) Vkládá se nový článek ▌, který zní: 
 
 „Článek 25a  
 
 Odvětvové příslušné orgány zodpovědné za dohled nad čl. 4 odst. 1 (používání ratingů) 

a za jeho prosazování 
 
 Odvětvové příslušné orgány zodpovídají za dohled nad čl. 4 odst. 1 a za jeho 

prosazování v souladu s příslušnými odvětvovými právními předpisy.“  
  
16a) Název kapitoly III v hlavě III „Spolupráce mezi příslušnými orgány“ se nahrazuje 

názvem „Spolupráce mezi orgánem ESA (ESMA), příslušnými orgány a odvětvovými 
příslušnými orgány“. 

 
17) Články 26 a 27 se nahrazují tímto: 
 
 „Článek 26 
 
 Povinnost spolupracovat 
 

 Orgán ESA (ESMA), orgán ESA (EBA), orgán ESA (EIOPA), příslušné orgány 
a odvětvové příslušné orgány spolupracují, pokud je to nutné pro účely tohoto nařízení 
a pro účely příslušných odvětvových právních předpisů. 

 

 Článek 27 
 
 Výměna informací 
 
 1. Orgán ESA (ESMA), příslušné orgány a odvětvové příslušné orgány ▌si bez 

zbytečného odkladu poskytují navzájem informace požadované pro účely výkonu 
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jejich povinností podle tohoto nařízení a podle příslušných odvětvových právních 
předpisů. 

 
 2. Orgán ESA (ESMA) může ▌centrálním bankám, Evropskému systému 

centrálních bank a Evropské centrální bance jakožto měnovým orgánům, 
Evropské radě pro systémová rizika a případně dalším orgánům veřejné správy 
odpovědným za dohled nad platebními systémy a systémy vypořádání předávat 
důvěrné informace určené k plnění jejich úkolů. Obdobně těmto orgánům ani 
subjektům nelze bránit v tom, aby orgánu ESA (ESMA) předávaly informace, 
které orgán ESA (ESMA) může potřebovat pro účely plnění svých povinností 
podle tohoto nařízení.“  

 
18) Články 28 a 29 se zrušují. 
 
19) Články 30, 31 a 32 se nahrazují tímto: 
 
 „Článek 30 
 
 Přenášení úkolů z orgánu ESA (ESMA) na příslušné orgány 
 
 1. Je-li to nezbytné k řádnému splnění určitého úkolu v oblasti dohledu, může 

orgán ESA (ESMA) konkrétní úkoly v oblasti dohledu přenést na příslušný orgán 
některého členského státu v souladu s obecnými pokyny vydanými orgánem ESA 
(ESMA) podle čl. 21 odst. 2. Mezi tyto konkrétní úkoly v oblasti dohledu mohou 
patřit zejména pravomoc žádat o informace podle článku 23a a provádět šetření 
a kontroly na místě podle článku 23b a čl. 23c odst. 6.  

 
 2. Před přenesením určitého úkolu orgán ESA (ESMA) konzultuje s obdobným 

příslušným orgánem. Tato konzultace zahrnuje: 
 
  a) rozsah úkolu, jenž má být přenesen; 
 
  b) harmonogram pro jeho splnění a 
 

c) předávání potřebných informací mezi příslušným orgánem a orgánem 
ESA (ESMA). 

 
 3.  V souladu s nařízením o poplatcích, které Komise přijme podle čl. 19 odst. 2, 

poskytne orgán ESA (ESMA) příslušnému orgánu náhradu nákladů, jež mu 
v důsledku výkonu přenesených úkolů vzniknou. 

 
 4. Rozhodnutí podle odstavce 1 orgán ESA (ESMA) v náležitých intervalech 

přezkoumává. Toto přenesení pravomocí lze kdykoliv zrušit. 
 
  Přenášení úkolů nemá vliv na odpovědnost orgánu ESA (ESMA) a neomezuje 

jeho schopnost provádět přenesenou činnost a dohlížet na ni. Úkoly v oblasti 
dozoru podle tohoto nařízení, včetně rozhodnutí o registraci, závěrečného 
posouzení a navazujících rozhodnutí týkajících se protiprávního jednání přenést 
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nelze. 
 
 Článek 31 
 
 Oznámení a žádosti o pozastavení od příslušných orgánů 
 

 1. Pokud je příslušný orgán určitého členského státu přesvědčen, že na území jeho 
členského státu nebo na území jiného členského státu dochází nebo došlo 
k jednání, které je v rozporu s ustanoveními tohoto nařízení, oznámí tuto 
skutečnost co nejkonkrétnějším způsobem orgánu ESA (ESMA). Má-li příslušný 
orgán členského státu za to, že je to za účelem šetření vhodné, může rovněž 
orgánu ESA (ESMA) navrhnout, aby posoudil, zda je třeba ve vztahu 
k ratingové agentuře podílející se na tomto jednání využít pravomoci podle 
článků 23a a 23b.  

 
  Orgán ESA (ESMA) přijme vhodná opatření. Informuje oznamující příslušný 

orgán o výsledku, a pokud je to možné, o veškerých podstatných změnách 
ve vývoji situace.  

 
 2. Aniž je dotčena oznamovací povinnost stanovená v odstavci 1, platí, že pokud 

se oznamující příslušný orgán členského státu domnívá, že registrovaná ratingová 
agentura, jejíž ratingy jsou používány na území tohoto členského státu, porušuje 
povinnosti vyplývající z tohoto nařízení a že toto protiprávní jednání je 
dostatečně závažné a trvalé na to, aby mělo významný dopad na ochranu 
investorů nebo stabilitu finančního systému v daném členském státě, může 
oznamující příslušný orgán požadovat, aby orgán ESA (ESMA) pozastavil 
používání ratingů dotyčné ratingové agentury pro regulatorní účely finančními 
institucemi a dalšími subjekty uvedenými v čl. 4 odst. 1. Oznamující příslušný 
orgán svou žádost orgánu ESA (ESMA) důkladně zdůvodní.  

 
  Pokud se orgán ESA (ESMA) domnívá, že žádost není oprávněná, vyrozumí 

o tom oznamující příslušný orgán písemně a s uvedením důvodů. Pokud se orgán 
ESA (ESMA) domnívá, že žádost oprávněná je, přijme vhodná opatření 
k vyřešení dané záležitosti. 

 
 Článek 32 
 
 Mlčenlivost 
 

 1. Povinnost mlčenlivosti platí pro orgán ESA (ESMA), příslušné orgány a všechny 
osoby, které pracují nebo pracovaly pro orgán ESA (ESMA), a pro příslušné 
orgány nebo pro jakoukoli jinou osobu, na niž orgán ESA (ESMA) přenesl úkoly, 
včetně auditorů a odborníků, s nimiž orgán ESA (ESMA) uzavřel smluvní poměr. 
Informace, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti, nesmějí být zpřístupněny 
žádným osobám ani orgánům s výjimkou případů, kdy je toto zpřístupnění nutné 
pro soudní řízení. 

 
 2. Veškeré informace, které orgán ESA (ESMA), příslušné orgány, odvětvové 
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příslušné orgány a jiné orgány a subjekty uvedené v čl. 27 odst. 2 obdržely podle 
tohoto nařízení a které si vyměňují, jsou považovány za důvěrné s výjimkou 
případů, kdy orgán ESA (ESMA) nebo dotyčný příslušný orgán nebo jiný orgán 
či subjekt v okamžiku jejich sdělení uvede, že dané informace mohou být 
zpřístupněny, nebo kdy je toto zpřístupnění nutné pro soudní řízení.“. 

 
20) Článek 33 se zrušuje. 
 
21) Články 34 a 35 se nahrazují tímto: 
 
 „Článek 34 
 
 Dohoda o výměně informací 
 
 Orgán ESA (ESMA) může uzavírat dohody o výměně informací s příslušnými orgány 

třetích zemí pouze v případě, že zpřístupněné informace podléhají zárukám zachování 
mlčenlivosti, které jsou alespoň rovnocenné zárukám stanoveným v článku 32. 

 
 Tato výměna informací musí souviset s vykonáváním úkolů těchto příslušných orgánů. 
 
 Pro předávání osobních údajů třetím zemím použije orgán ESA (ESMA) nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi 
Společenství a o volném pohybu těchto údajů*. 

 
 Článek 35 
 
 Zpřístupnění informací získaných ze třetích zemí 
 
 Orgán ESA (ESMA) může zpřístupnit informace, které obdržel od příslušných orgánů 

třetích zemí, pouze pokud on nebo tyto příslušné orgány dostaly výslovný souhlas 
příslušného orgánu, který informace poskytl, přičemž tyto informace lze případně 
zpřístupnit výhradně pro účely, pro které tento příslušný orgán vydal svůj souhlas, nebo 
pokud je toto zpřístupnění informací nezbytné pro soudní řízení. 

 
 
 __________________ 
 

 * Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.“ 
 
22) Název kapitoly 1 hlavy IV „Sankce, postup projednávání ve výboru a předkládání 

zpráv“ se nahrazuje názvem „Sankce, pokuty, penále, postup projednávání ve výboru, 
přenesené pravomoci a předkládání zpráv“. 

 
23) V článku 36 se první a druhý pododstavec nahrazují tímto: 
 
 „▌Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušení čl. 4 odst. 1 

▌a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Tyto sankce musejí být 
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účinné, přiměřené a odrazující. 
 
 Členské státy zajistí, aby odvětvový příslušný orgán uveřejnil každou sankci, která 

byla za porušení čl. 4 odst. 1 uložena, ledaže by toto uveřejnění vážně ohrozilo 
finanční trhy nebo způsobilo nepřiměřenou škodu zúčastněným stranám.“ 

 
24) Vkládají se nové články ▌, které znějí: 
 
 „Článek 36a  
 
 Pokuty 
 
 1. Pokud v souladu s čl. 23d odst. 5 rada orgánů dohledu orgánu ESA (ESMA) 

zjistí, že se ratingová agentura úmyslně nebo z nedbalosti dopustila některého 
z porušení povinností uvedených v příloze III, přijme rozhodnutí o uložení 
pokuty podle odstavce 2.  

 
  Protiprávní jednání ratingové agentury se považuje za úmyslné, pokud orgán 

ESA (ESMA) zjistí objektivní skutečnosti, které prokazují, že ratingová 
agentura či její užší vedení jednalo úmyslně s cílem porušit právní předpisy.  

 
 2. Základní výše pokuty uvedené v odstavci 1 se pohybuje v těchto rozmezích: 
 
  – v případě porušení právních předpisů uvedeného v bodech a) až ad), aj) 

až an), ar), as), c), h), hb), i), j), l), r), rb), wa) a x) oddílu I přílohy III 
dosahuje výše pokuty nejméně 500 000 EUR, přičemž nepřesáhne 750 000 
EUR; 

 
  – v případě porušení právních předpisů uvedeného v bodech ae) až ag), ao) 

až aq), at), b), da), db), ga), ha), hc), k), n) až q), ra), rd) až rf), t), u), xa) 
a xc) oddílu I přílohy III dosahuje výše pokuty nejméně 300 000 EUR, 
přičemž nepřesáhne 450 000 EUR; 

 
  – v případě porušení právních předpisů uvedeného v bodech ah), ai), dc), 

m), rc) a xb) oddílu I přílohy III dosahuje výše pokuty nejméně 300 000 
EUR, přičemž nepřesáhne 450 000 EUR; 

 
  – v případě porušení právních předpisů uvedeného v bodech a), f), g) a h) 

oddílu II přílohy III dosahuje výše pokuty nejméně 50 000 EUR, přičemž 
nepřesáhne 150 000 EUR; 

 
  – v případě porušení právních předpisů uvedeného v bodech ab), d) a e) 

oddílu II přílohy III dosahuje výše pokuty nejméně 25 000 EUR, přičemž 
nepřesáhne 75 000 EUR; 

 
  – v případě porušení právních předpisů uvedeného v bodě c) oddílu II 

přílohy III dosahuje výše pokuty nejméně 10 000 EUR, přičemž 
nepřesáhne 50 000 EUR; 
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  – v případě porušení právních předpisů uvedeného v bodech a) až c) a o) 

oddílu III přílohy III dosahuje výše pokuty nejméně 150 000 EUR, 
přičemž nepřesáhne 300 000 EUR; 

 
  – v případě porušení právních předpisů uvedeného v bodech d), j), l) a n) 

oddílu III přílohy III dosahuje výše pokuty nejméně 90 000 EUR, přičemž 
nepřesáhne 200 000 EUR; 

 
  – v případě porušení právních předpisů uvedeného v bodech i), k) a m) 

oddílu III přílohy III dosahuje výše pokuty nejméně 40 000 EUR, přičemž 
nepřesáhne 100 000 EUR.  

 
  Při rozhodování o tom, zda by se základní výše pokuty měla pohybovat u dolní 

hranice, uprostřed, či u horní hranice rozmezí stanovených v prvním 
pododstavci, orgán ESA (ESMA) přihlédne k ročnímu obratu dotyčné ratingové 
agentury za předcházející hospodářský rok. V případě ratingových agentur, 
jejichž roční obrat nedosahuje 10 milionů EUR, se základní výše pokuty 
pohybuje u dolní hranice stanoveného rozmezí, v případě ratingových agentur, 
jejichž roční obrat činí 10 až 50 milionů EUR, se základní výše pokuty pohybuje 
uprostřed stanoveného rozmezí a v případě ratingových agentur, jejichž roční 
obrat přesahuje 50 milionů EUR, se základní výše pokuty pohybuje u horní 
hranice stanoveného rozmezí. 

 
 3. Základní výše pokuty stanovená v rozmezích podle odstavce 2 se případně 

upraví s ohledem na přitěžující nebo polehčující okolnosti pomocí korekčních 
koeficientů uvedených v příloze IV.  

 
  Příslušné přitěžující koeficienty se k základní výši pokuty přičítají postupně. 

Uplatní-li se více než jeden přitěžující koeficient, k základní výši pokuty se přičte 
rozdíl mezi touto základní výší a částkou, která je výsledkem uplatnění všech 
přitěžujících koeficientů. 

 
  Příslušné polehčující koeficienty se k základní výši pokuty přičítají postupně. 

Uplatní-li se více než jeden polehčující koeficient, od základní výše pokuty 
se odečte rozdíl mezi touto základní výší a částkou, která je výsledkem uplatnění 
všech polehčujících koeficientů.  

 
 4a. Aniž jsou dotčeny odstavce 2 a 3, výše pokuty nepřekročí 20 % ročního obratu 

dotyčné ratingové agentury za předchozí hospodářský rok. Pokud ratingová 
agentura získala přímo či nepřímo z porušení povinností finanční prospěch, je 
výše pokuty rovna přinejmenším tomuto prospěchu.  

 
  Jestliže se agentura dopustila více než jednoho případu porušení povinností 

podle přílohy III, uplatní se pouze nejvyšší z pokut vypočtených podle odstavců 
2 a 3 za tyto jednotlivé případy porušení.  

 
 Článek 36b  
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 Penále 
 

 1. Rada orgánů dohledu orgánu ESA (ESMA) může ▌svým rozhodnutím uložit 
penále s cílem donutit: 

 
 a) ratingovou agenturu, aby v souladu s rozhodnutím přijatým podle čl. 24 

odst. 1 písm. d) protiprávní jednání ukončila;  
 
 b) osobu uvedenou v čl. 23a odst. 1, aby poskytla úplné ▌informace, o které 

byla požádána na základě rozhodnutí podle článku 23a; 
 
 c) osobu uvedenou v čl. 23a odst. 1, aby se podrobila vyšetřování, a zejména 

předložila úplné záznamy, údaje, postupy nebo jakékoli jiné požadované 
materiály a doplnila a opravila další informace poskytnuté při šetření 
zahájeném na základě rozhodnutí podle článku 23b;  

 
 d) osobu uvedenou v čl. 23a odst. 1, aby se podrobila kontrole na místě, jež 

byla nařízena rozhodnutím podle článku 23c. 
 
 2. Penále musí být účinné a přiměřené. Výše penále se stanoví za každý den 

prodlení. ▌ 
 
 2a. Aniž je dotčen odstavec 2, činí výše penále nejméně 2 % a nejvýše 3 % 

průměrného denního obratu v předchozím hospodářském roce nebo v případě 
fyzických osob 2 % průměrného denního příjmu v předchozím kalendářním 
roce. Penále se vypočítá ode dne stanoveného v rozhodnutí, kterým se ukládá. 

 
 2b. Penále lze uložit na dobu, která nepřekročí šest měsíců ode dne oznámení 

rozhodnutí orgánu ESA (ESMA). 
 
 Článek 36c 
 
 Vyjádření dotyčných osob 
 
 1. Před přijetím jakéhokoli rozhodnutí o uložení pokuty nebo penále podle článku 

36a a čl. 36b odst. 1 písm. a) až d) poskytne rada orgánů dohledu orgánu ESA 
(ESMA) osobám, které jsou předmětem řízení, příležitost vyjádřit se 
k záležitostem, proti nimž orgán ESMA vznesl námitku. Rada orgánů dohledu 
orgánu ESA (ESMA) založí svá rozhodnutí pouze na námitkách, ke kterým 
se mohly dotyčné strany vyjádřit.  

 
 2. V rámci řízení musejí být plně respektována práva na obhajobu dotyčných osob. 

Mají právo nahlížet do spisu orgánu ESA (ESMA) s výhradou oprávněného 
zájmu jiných osob na ochraně svých obchodních tajemství. Právo nahlížet 
do spisu se nevztahuje na důvěrné informace a interní přípravné dokumenty 
orgánu ESA (ESMA). 
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 Článek 36d 
 
 Zveřejňování, povaha a alokace pokut a penále a výkon rozhodnutí 
 
 1. Orgán ESA (ESMA) zveřejní každou pokutu a penále uložené podle článků 36a 

a 36b s výjimkou případů, kdy by jejich zveřejnění vážně ohrozilo finanční trhy 
nebo způsobilo nepřiměřenou škodu zúčastněným stranám. 

 
 2. Pokuty a penále uložené podle článků 36a a 36b jsou správní povahy. 
 
 2a. Pokuty a penále uložené podle článků 36a a 36b jsou vykonatelné.  
 
  Výkon rozhodnutí se řídí platnými předpisy občanského procesního práva toho 

státu, na jehož území se provádí. Doložku vykonatelnosti připojí 
po přezkoumání rozhodnutí, které se omezí jen na ověření jeho pravosti, 
vnitrostátní orgán, který k tomu určí vláda každého členského státu a jeho 
určení dá na vědomí orgánu ESA (ESMA) a Soudnímu dvoru Evropské unie. 

 
  Jsou-li na žádost oprávněné strany splněny tyto formální náležitosti, může tato 

strana v souladu s vnitrostátními právními předpisy požádat o výkon rozhodnutí 
přímo příslušný orgán. 

 
  Výkon rozhodnutí může být zastaven pouze na základě rozhodnutí Soudního 

dvora Evropské unie. Kontrola řádného provádění výkonu rozhodnutí však 
spadá do pravomoci vnitrostátních soudních orgánů. 

 
 2b. Pokuty a penále plynou do souhrnného rozpočtu Evropské unie. 
 
 Článek 36e 
 
 Přezkum Soudním dvorem Evropské unie 
 
 Soudní dvůr Evropské unie má neomezenou pravomoc přezkoumat rozhodnutí, jimiž 

orgán ESA (ESMA) ▌uložil pokutu nebo penále. Udělenou pokutu nebo penále může 
zrušit, snížit nebo zvýšit.“ 

 
25) Články 37 a 38 se nahrazují tímto: 
 
 „Článek 37 
 
 Změny příloh 
 
 S cílem zohlednit vývoj na finančních trzích, včetně mezinárodního vývoje, zejména 

v souvislosti s novými finančními nástroji, může Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci podle článku 38a a za podmínek stanovených v článcích 38b 
a 38c přijmout opatření ke změně příloh této směrnice, s výjimkou přílohy III. 

 
 Článek 38 
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 Postup projednávání ve výboru 
 
 1. Komisi je nápomocen Evropský výbor pro cenné papíry zřízený rozhodnutím 

Komise 2001/528/ES*. 
 
 2 Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES 

s ohledem na ustanovení článku 8 zmíněného rozhodnutí.  
 
 3. Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.“ 
 
 
 __________________ 
 

 * Úř. věst. L 191, 13.7.2001, s. 45.“ 
 
26) Vkládají se nové články ▌, které znějí: 
 
 „Článek 38a 
 
 Výkon přenesené pravomoci 
 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 6 třetím 
pododstavci, čl. 19 odst. 2, čl. 23d odst. 7 a článku 37 je svěřena Komisi na dobu 
čtyř let počínaje ...+. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesené pravomoci 
nejpozději šest měsíců před koncem tohoto čtyřletého období. Přenesení 
pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud je Evropský 
parlament nebo Rada v souladu s článkem 38b nezruší. 

 
2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě. 
 

 3. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá 
podmínkám stanoveným v článcích 38b a 38c. 

 
 Článek 38b 
 
 Zrušení přenesení pravomoci 
 
 1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 5 

odst. 6 třetím pododstavci, čl. 19 odst. 2, čl. 23d odst. 7 a článku 37 kdykoli zrušit. 
 
 2. Orgán, který zahájil interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení 

pravomoci, se vynasnaží uvědomit v přiměřené lhůtě před přijetím konečného 
rozhodnutí druhý orgán a Komisi a uvede přenesené pravomoci, jež by se mohly 
stát předmětem zrušení ▌. 

                                                 
+  Úř. věst.: vložte prosím den vstupu tohoto nařízení v platnost. 
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 3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí uvedených v tomto 

rozhodnutí. Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který 
v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci. Rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. 

 
 Článek 38c 
 
 Námitky proti aktům v přenesené pravomoci 
 

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. 
 
 2. Pokud Evropský parlament ani Rada ve lhůtě uvedené v odstavci 1 námitky proti 

aktu v přenesené pravomoci nevznesou, akt se zveřejní v Úředním věstníku 
Evropské unie a vstoupí v platnost dnem v něm stanoveným. 

 
  Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské 

unie a vstoupit v platnost před uplynutím této lhůty, pokud Evropský parlament 
i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí námitky nevyslovit.  

 
 3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský 

parlament nebo Rada vysloví námitky ve lhůtě uvedené v odstavci 1. V souladu 
s článkem 296 Smlouvy o fungování Evropské unie uvede orgán, který vznáší 
námitku, důvody pro vznesení námitky proti aktu v přenesené pravomoci.“ 

 
27) Článek 39 se mění takto:  
 
 a) Odstavec 2 se zrušuje. 
 
 b) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:  
 
  „3. Komise do 1. července 2011 na základě vývoje rámce regulace a dohledu 

pro ratingové agentury ve třetích zemích předloží Evropskému parlamentu 
a Radě zprávu týkající se účinků tohoto vývoje a vlivů přechodných období 
uvedených v článku 40 na stabilitu finančních trhů v Unii.“ 

 
27a) Vkládá se nový článek, který zní: 
 
 „Článek 39a 
 
 Zprávy podávané orgánem ESA (ESMA)  
 
 Orgán ESA (ESMA) 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 předloží zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.“ 
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28) V článku 40 se třetí pododstavec nahrazuje tímto: 
 
 „Stávající ratingové agentury mohou pokračovat ve vydávání ratingů, které mohou být 

pro regulatorní účely používány finančními institucemi a dalšími subjekty uvedenými 
v čl. 4 odst. 1, pokud není žádost o registraci zamítnuta. V případě zamítnutí žádosti 
o registraci se použije čl. 24 odst. 3 a 4.“. 

 
29) Vkládá se nový článek ▌, který zní: 
 
 „Článek 40a 
 
 Přechodná opatření týkající se orgánu ESA (ESMA) 
 
 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 kolegiím příslušných orgánů, pokud byla zřízena, budou ukončeny dne 
1. července 2011.  

 
  Žádost o registraci, kterou příslušné orgány domovského členského státu nebo 

příslušné kolegium obdržely do 7. září 2010, se však orgánu ESA (ESMA) 
nepostupují a rozhodnutí o registraci či o zamítnutí žádosti přijmou tyto orgány 
či kolegia. 

 
 2. Aniž je dotčen odst. 1 druhý pododstavec, převezme orgán ESA (ESMA) do dne 

uvedeného v odstavci 1 veškeré spisy a pracovní dokumenty související 
s dohledovou a donucovací činností v oblasti ratingových agentur, včetně 
jakýchkoli probíhajících přezkumů a donucovacích opatření, nebo jejich ověřené 
kopie. 

 
 3. Příslušné orgány a kolegia uvedená v odstavci 1 zajistí, aby byly veškeré stávající 

záznamy a pracovní dokumenty nebo jejich ověření kopie předány co nejdříve, 
nejpozději však do 1. července 2011 orgánu ESA (ESMA). Tyto příslušné orgány 
a kolegia rovněž poskytnou orgánu ESA (ESMA) veškerou nezbytnou pomoc 
a rady, jež umožní účinné a účelné předání a převzetí činnosti v oblasti dohledu 
a prosazování pravidel v oblasti ratingových agentur. 

 
 4. Orgán ESA (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 těmito příslušnými 
orgány a kolegii ve vztahu k záležitostem, na něž se vztahuje toto nařízení.  

 
 4a. Registrace ratingové agentury, kterou v souladu s kapitolou I hlavy III provádí 

příslušný orgán uvedený v odstavci 1 tohoto článku, zůstává v platnosti 
i po převodu pravomocí na orgán ESA (ESMA). 

 
 ▌ 
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 5a. Orgán ESA (ESMA) do 1. července 2014 provede v rámci probíhajícího dohledu 

alespoň jedno ověření všech ratingových agentur, na něž se vztahuje jeho 
pravomoc dohledu.“ 

 
30) Příloha I se tímto mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení. 
 
31) Vkládají se přílohy obsažené v příloze II tohoto nařízení.  
 
 

Článek 2 
 

Vstup v platnost 
 

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 
unie.  
 
Použije se ode dne … [datum vstupu nařízení (EU) č. .../2010 [ESMA] v platnost]. 
 
 
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech ▌.  
 
 
 
 
V … dne  
 
 
Za Evropský parlament       Za Radu 
 
předseda         předseda 
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Příloha I 
 

Příloha I nařízení (ES) č. 1060/2009 se mění takto: 
 
1) V oddílu A bodě 2 se poslední pododstavec nahrazuje tímto: 
 
 „Stanoviska nezávislých členů správní nebo dozorčí rady k otázkám uvedeným 

v písmenech a) až d) se pravidelně předkládají správní nebo dozorčí radě a poskytují se 
na žádost orgánu ESA (ESMA).“ 

 
2) V oddílu B bodě 8 se první pododstavec nahrazuje tímto: 
 
 „8. Záznamy a kontrolní záznamy podle bodu 7 se uchovávají v prostorách 

registrované ratingové agentury po dobu nejméně pěti let a na požádání musejí být 
předloženy orgánu ESA (ESMA).“ 

 
2a) V oddíle E se do bodu 2 hlavy II vkládá nové písmeno, které zní: 
 
 „c) soupis ratingů vypracovaných v průběhu roku, z něhož vyplývá, jak velký byl 

podíl nevyžádaných ratingů.“ 
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Příloha II 
 

Do nařízení (ES) č. 1060/2009 se doplňují nové přílohy, které znějí: 
 

„PŘÍLOHA III 
 
Seznam porušení povinností podle čl. 24 odst. 1 a čl. 36a odst. 1 
 
I. Protiprávní jednání související se střetem zájmů a organizačními nebo provozními 

požadavky 
 
a) Ratingová agentura porušuje čl. 4 odst. 3 tím, že převezme rating vydaný ve třetí zemi, 

aniž by dodržela podmínky uvedené v čl. 4 odst. 3 písm. a) až h), pokud se příčina 
tohoto porušení povinností nenachází mimo její poznatky nebo kontrolu. 

 
aa) Ratingová agentura porušuje čl. 4 odst. 4 druhý pododstavec tím, že převezme rating 

vydaný ve třetí zemi s cílem vyhnout se požadavkům tohoto nařízení.  
 
ab) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem A bodem 1 přílohy 

I tím, že nezřídí správní nebo dozorčí radu. 
 
ac) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem A bodem 2 prvním 

pododstavcem přílohy I tím, že nezajistí, aby její obchodní zájmy neohrozily 
nezávislost a přesnost ratingové činnosti. 

 
ad) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem A bodem 2 druhým 

pododstavcem přílohy I tím, že jmenuje vedení, které nemá dobrou pověst 
a dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti a které nemůže zajistit řádné a obezřetné 
vedení ratingové agentury. 

 
ae) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem A bodem 2 třetím 

pododstavcem přílohy I tím, že do správní nebo dozorčí rady nejmenuje požadovaný 
počet nezávislých členů. 

 
af) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem A bodem 2 čtvrtým 

pododstavcem první nebo druhou větou přílohy I tím, že vytvoří takový systém 
odměňování nezávislých členů správní nebo dozorčí rady, který je závislý 
na obchodních výsledcích ratingové agentury, nebo stanovením delšího funkčního 
období nezávislých členů správní nebo dozorčí rady než pět let. 

 
ag) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem A bodem 2 pátým 

pododstavcem přílohy I tím, že jmenuje členy správní nebo dozorčí rady, kteří nemají 
dostatečnou odbornost v oblasti finančních služeb. 

 
ah) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem A bodem 2 šestým 

pododstavcem přílohy I tím, že nezajistí, aby nezávislí členové správní nebo dozorčí 
rady vykonávali úkoly spojené se sledováním záležitostí uvedených v písmenech a) 
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až d). 
 
ai) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem A bodem 2 sedmým 

pododstavcem přílohy I tím, že nezajistí, aby nezávislí členové správní nebo dozorčí 
rady předkládali správní nebo dozorčí radě svá stanoviska k záležitostem uvedeným 
v oddílu A bodu 2 šestém pododstavci písm. a) až d) přílohy I a na požádání je poskytli 
orgánu ESA (ESMA).  

 
aj) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem A bodem 3 přílohy 

I tím, že nezavede přiměřená pravidla a postupy pro zajištění souladu s povinnostmi, 
které pro ni vyplývají z tohoto nařízení. 

 
ak) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem A bodem 4 přílohy 

I tím, že nemá řádné administrativní a účetní postupy, mechanizmy vnitřní kontroly, 
účinné postupy hodnocení rizik a účinná kontrolní a ochranná opatření pro systémy 
zpracování informací. 

 
al) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem A bodem 5 přílohy 

I tím, že nevytvoří a neudržuje stálý a efektivní útvar zajišťující průběžnou kontrolu 
dodržování předpisů (dále jen „kontrolní útvar“). 

 
am) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s přílohou I oddílem A bodem 6 

tím, že nezajistí, aby byly splněny podmínky umožňující kontrolnímu útvaru plnit 
řádně a nezávisle své úkoly, jak je stanoveno v příloze I oddílu A bodu 6 písm. a) 
až d). 

 
an) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem A bodem 7 přílohy 

I tím, že nezavede přiměřená a účinná organizační a administrativní opatření 
pro prevenci, zjišťování, odstraňování nebo řízení a uveřejňování střetů zájmů podle 
přílohy I oddílu B bodu 1 nebo nezajistí vedení evidence všech závažných případů 
ohrožení nezávislosti ratingové činnosti, včetně ohrožení pravidel týkajících se 
ratingových analytiků uvedených v příloze I oddíle C, a bezpečnostní opatření 
pro zmírnění těchto hrozeb. 

 
ao) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem A bodem 8 přílohy 

I tím, že nepoužívá vhodné systémy, zdroje a postupy pro zajištění nepřetržitého 
a řádného výkonu své ratingové činnosti. 

 
ap) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem A bodem 9 přílohy 

I tím, že nevytvoří útvar odpovědný za pravidelné přehodnocování jejích metodik, 
modelů a klíčových předpokladů pro vydávání ratingů, jenž by byl nezávislý 
na obchodních útvarech, které odpovídají za vykonávání ratingové činnosti. 

 
aq) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem A bodem 10 přílohy 

I tím, že nesleduje a nehodnotí přiměřenost a účinnost svých systémů, mechanizmů 
vnitřní kontroly a opatření zavedených v souladu s tímto nařízením a nepřijímá 
vhodná opatření pro odstranění veškerých nedostatků. 
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ar) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem B bodem 1 přílohy 
I tím, že nezjišťuje, neodstraňuje nebo neřídí a jasně a zřetelně neuveřejňuje veškeré 
skutečné nebo potenciální střety zájmů, které by mohly ovlivnit analýzy a úsudky 
jejích ratingových analytiků, zaměstnanců nebo jiných fyzických osob, které poskytují 
služby ratingové agentuře nebo podle jejích příkazů, které se přímo podílejí 
na vykonávání ratingové činnosti, a osob, které ratingy schvalují. 

 
as) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem B bodem 3 přílohy 

I tím, že vydá rating nebo v případě stávajícího ratingu neprodleně neoznámí, že 
rating mohl být ovlivněn v situacích uvedených v bodě 3 písm. a) až d).  

 
at) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem B bodem 3 druhým 

pododstavcem přílohy I tím, že ihned nevyhodnotí, zda existují důvody pro vydání 
nového ratingu nebo pro stažení stávajícího ratingu. 

 
b) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem B bodem 4 prvním 

pododstavcem přílohy I tím, že poskytne hodnocené osobě či spřízněné třetí osobě 
konzultační nebo poradenské služby ohledně jejich organizační nebo právní struktury, 
aktiv, pasiv nebo činnosti. 

 
c) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem B bodem 4 třetím 

pododstavcem první částí přílohy I tím, že nezajistí, aby poskytování doplňkové služby 
nepředstavovalo střet zájmů s její ratingovou činností. 

 
▌ 
 
da) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem B bodem 5 přílohy 

I tím, že nezajistí, aby ratingoví analytici nebo osoby, které schvalují rating, 
neposkytovali návrhy ani doporučení týkající se konstrukce strukturovaných 
finančních nástrojů, o kterých se předpokládá, že pro ně ratingová agentura bude 
vydávat rating. 

 
db) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem B bodem 6 přílohy 

I tím, že nevytvoří informační a komunikační kanály, tak aby zajistila nezávislost osob 
uvedených v oddílu B bodě 1 na jiné činnosti ratingové agentury vykonávané 
za účelem zisku. 

 
dc) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem B bodem 8 druhým 

pododstavcem přílohy I tím, že po zrušení své registrace neuchovává záznamy po dobu 
dalších nejméně tří let. 

 
▌ 
 
ga) Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 1 tím, že nezajistí, aby ratingoví analytici, její 

zaměstnanci a jiné fyzické osoby, které poskytují služby pro ratingovou agenturu nebo 
podle jejích příkazů a které se podílejí na výkonu ratingové činnosti, měli odpovídající 
znalosti a zkušenosti pro jim přidělované úkoly.  
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h) Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 2 tím, že nezajistí, aby osoba uvedená v čl. 7 
odst. 1 vyvolala nebo se účastnila jednání o poplatcích nebo platbách s jakoukoli 
hodnocenou osobou, spřízněnou třetí osobou nebo jakoukoli osobou přímo či nepřímo 
spojenou s hodnocenou osobou prostřednictvím kontroly. 

 
ha) Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 2 ve spojení s oddílem C bodem 3 písm. a) 

přílohy I tím, že nezajistí, aby osoba uvedená v bodě 1 uvedeného oddílu přijala 
veškerá přiměřená opatření na ochranu majetku a záznamů v držení ratingové 
agentury před podvodem, odcizením nebo zneužitím, s přihlédnutím k povaze, rozsahu 
a složitosti její činnosti a k povaze a rozsahu její ratingové činnosti. 

 
hb) Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 2 ve spojení s oddílem C bodem 5 přílohy 

I tím, že negativními důsledky postihne osobu uvedenou v oddílu C bodě 1, která 
informuje osobu pověřenou výkonem kontrolní činnosti o tom, že se domnívá, 
že se určitá jiná podobná osoba dopustila jednání, jež považuje za protiprávní. 

 
hc) Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 2 ve spojení s oddílem C bodem 6 přílohy 

I tím, že neprověří příslušnou práci ratingového analytika, který ukončí svůj pracovní 
poměr a začne pracovat pro hodnocenou osobu, na jejímž ratingu se podílel, nebo 
pro finanční společnost, s níž jednal v rámci svých povinností v ratingové agentuře, 
za období dvou let před jeho odchodem. 

 
i) Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 3 v souvislosti s oddílem C bodem 1 přílohy 

I tím, že nezajistí, aby ▌osoba zmíněná v uvedeném bodě nekupovala či neprodávala 
finanční nástroj popsaný v uvedeném bodě ani se nepodílela na žádné transakci spojené 
s tímto finančním nástrojem. 

 
j) Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 3 v souvislosti s oddílem C bodem 2 přílohy 

I tím, že nezajistí, aby se ▌osoba uvedená v oddíle C bodě 1 nepodílela na udělování 
ratingu ani je jakkoli neovlivňovala. 

 
k) Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 3 v souvislosti s oddílem C bodem 3 písm. b), c) 

a d) přílohy I tím, že nezajistí, aby ▌osoba uvedená v oddíle C bodě 1 nezpřístupnila 
nebo nepoužívala ani neposkytovala důvěrné informace.  

 
l) Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 3 ve spojení s oddílem C bodem 4 přílohy I tím, 

že nezajistí, aby ▌osoba uvedená v oddíle C bodě 1 nevyžadovala ani nepřijímala 
peníze, dárky nebo jiné výhody od osob, s nimiž je ratingová agentura v obchodním 
vztahu. 

 
m) Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 3 ve spojení s oddílem C bodem 7 přílohy I tím, 

že nezajistí, aby osoba uvedená v oddíle C bodě 1 nepřijala klíčovou vedoucí pozici 
v hodnoceném subjektu nebo s ním spřízněné třetí osobě dříve než po uplynutí šesti 
měsíců od vydání příslušného ratingu. 

 
n) Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 4 ve spojení s oddílem C bodem 8 písm. a) 

přílohy I tím, že nezajistí, aby vedoucí ratingový analytik nebyl po dobu delší než čtyři 
roky zapojen do výkonu ratingové činnosti týkající se téže hodnocené osoby nebo s ní 
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spřízněných třetích osob. 
 
o) Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 4 ve spojení s oddílem C bodem 8 písm. b) 

přílohy I tím, že nezajistí, aby ratingový analytik nebyl po dobu delší než pět let zapojen 
do výkonu ratingové činnosti týkající se téže hodnocené osoby nebo s ní spřízněných 
třetích osob. 

 
p) Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 4 ve spojení s oddílem C bodem 8 písm. c) 

přílohy I tím, že nezajistí, aby osoba schvalující ratingy nebyla po dobu delší než sedm 
let zapojena do výkonu ratingové činnosti týkající se téže hodnocené osoby nebo s ní 
spřízněných třetích osob. 

 
q) Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 4 ve spojení s oddílem C bodem 8 druhým 

pododstavcem přílohy I tím, že nezajistí, aby ▌osoba uvedená v oddíle C bodě 8 
prvním pododstavci písm. a) až c) nebyla zapojena do výkonu ratingové činnosti 
po dobu kratší než dva roky od konce období stanoveného v uvedených písmenech. 

 
r) Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 5 tím, že zavede odměňování a hodnocení 

výkonu závislé na výši výnosu, který ratingová agentura získá od hodnocených osob 
nebo spřízněných třetích osob. 

 
ra) Ratingová agentura porušuje čl. 8 odst. 2 tím, že nepřijímá, neuplatňuje 

a neprosazuje vhodná opatření k zajištění toho, aby ratingy, které vydává, byly 
založeny na důkladné analýze veškerých informací, které má k dispozici a které jsou 
podle jejích metodik pro vydávání ratingů relevantní z hlediska prováděné analýzy.  

 
rb) Ratingová agentura porušuje čl. 8 odst. 3 tím, že nepoužívá metodiky pro vydávání 

ratingů, které jsou přesné, systematické a stabilní a které podléhají vyhodnocování 
založenému na zkušenostech z minulosti, včetně zpětného testování. 

 
rc) Ratingová agentura porušuje čl. 8 odst. 4 první pododstavec tím, že odmítne vydat 

rating subjektu nebo finančního nástroje, protože k části tohoto subjektu nebo 
finančního nástroje již dříve vydala rating jiná ratingová agentura. 

 
rd) Ratingová agentura porušuje čl. 8 odst. 4 druhý pododstavec tím, že nezaznamená 

všechny případy, kdy se při zpracování ratingu odchýlí od existujícího ratingu 
vypracovaného jinou ratingovou agenturou pro podkladová aktiva nebo 
strukturované finanční nástroje, a neuvede důvod odlišného hodnocení. 

 
re) Ratingová agentura porušuje čl. 8 odst. 5 první větu tím, že nesleduje své ratingy nebo 

že své ratingy a metodiky průběžně, nejméně však jednou ročně nepřezkoumává.  
 
rf) Ratingová agentura porušuje čl. 8 odst. 5 druhou větu tím, že nezavede interní 

opatření pro sledování vlivu změn makroekonomických faktorů a podmínek 
na finančních trzích na ratingy. 

 
▌ 
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t) Ratingová agentura porušuje čl. 8 odst. 6 písm. b) tím, že při změně metodik, modelů 
nebo klíčových předpokladů pro vydávání ratingů nepřezkoumá dotyčné ratingy nebo je 
nepřezkoumá včas. 

 
u) Ratingová agentura porušuje čl. 8 odst. 6 písm. c) tím, že nepřehodnotí rating, který byl 

založen na metodikách, modelech nebo klíčových předpokladech pro vydávání ratingů, 
jež se změnily, jestliže tyto změny mají obecně ve svém úhrnu vliv na tento rating.  

 
▌ 
 
wa) Ratingová agentura porušuje článek 9 tím, že externí zajištění důležitých provozních 

funkcí vykonává způsobem, který významně snižuje kvalitu vnitřní kontroly ratingové 
agentury a schopnost orgánu ESA (ESMA) vykonávat dohled nad plněním povinností 
uložených ratingové agentuře tímto nařízením. 

 
x) Ratingová agentura porušuje čl. 10 odst. 2 ve spojení s oddílem D částí I bodem 4 

druhým pododstavcem přílohy I tím, že vydá rating nebo nestáhne již vydaný rating 
v případě, že nedostatek spolehlivých údajů, složitost struktury nového typu 
finančního nástroje nebo neuspokojivá kvalita dostupných informací vede k vážným 
pochybnostem, zda je ratingová agentura schopna zpracovat důvěryhodný rating.  

 
xa) Ratingová agentura porušuje čl. 10 odst. 6 tím, že použije název orgánu ESA (ESMA) 

nebo příslušného orgánu způsobem, který by naznačoval nebo vzbuzoval dojem, 
že tento orgán přejímá či schvaluje její ratingy nebo schvaluje její ratingovou činnost. 

 
xb) Ratingová agentura porušuje článek 13 tím, že požaduje poplatek za informace 

poskytnuté v souladu s články 8 až 12 tohoto nařízení. 
 
xc) Ratingová agentura porušuje čl. 14 odst. 1 tím, že nepožádá o registraci pro účely čl. 2 

odst. 1 v případě, že se jedná o právnickou osobu usazenou v Unii.  
 
II. Protiprávní jednání týkající se překážek, jež brání provádění dohledu 
 
a) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem B bodem 7 písm. a) až h) 

přílohy I tím, že nezajistí uchování záznamů nebo kontrolních záznamů, jak to požadují 
uvedená ustanovení. 

 
b) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem B bodem 8 prvním 

pododstavcem přílohy I tím, že záznamy nebo kontrolní záznamy uvedené v oddíle B 
bodě 7 neuchovává po dobu nejméně pěti let nebo je nepředloží orgánu ESA (ESMA). 

 
c) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem B bodem 9 přílohy I tím, 

že neuchovává záznamy, které vymezují příslušná práva a povinnosti ratingové 
agentury a hodnocené osoby nebo s ní spřízněných třetích osob na základě dohody 
o poskytování ratingových služeb, po dobu trvání vztahu s touto hodnocenou osobu 
nebo s ní spřízněnými třetími osobami. 

 
d) Ratingová agentura porušuje čl. 11 odst. 2 první nebo druhou větu tím, že neposkytne 
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požadované informace nebo je neposkytne v požadovaném formátu. 
 
e) Ratingová agentura porušuje čl. 11 odst. 3 ve spojení s oddílem E částí II bodem 2 

přílohy I tím, že orgánu ESA (ESMA) neposkytne seznam poskytovaných doplňkových 
služeb. 

 
f) Ratingová agentura porušuje čl. 14 odst. 3 druhý pododstavec tím, že neinformuje orgán 

ESA (ESMA) o veškerých zásadních změnách podmínek pro počáteční registraci nebo 
tak neučiní včas. 

 
g) Ratingová agentura porušuje čl. 23a odst. 1 tím, že v reakci na prostou žádost 

o informace podle čl. 23a odst. 2 nebo na rozhodnutí o žádosti o informace podle 
čl. 23a odst. 2 písm. a) poskytne nepravdivé nebo zavádějící informace. 

 
h) Ratingová agentura porušuje čl. 23b odst. 1 písm. d) tím, že na otázky položené podle 

čl. 23b odst. 1 písm. d) odpoví nepravdivě nebo zavádějícím způsobem. 
 
III. Protiprávní jednání týkající se ustanovení o uveřejňování informací  
 
a) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem B bodem 2 přílohy I tím, 

že neuveřejní jména hodnocených osob nebo spřízněných třetích osob, od nichž získává 
více než 5 % svých ročních příjmů. 

 
b) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem B bodem 4 druhou částí 

třetího pododstavce přílohy I tím, že neuveřejní ve zprávách o ratinzích všechny 
doplňkové služby poskytnuté hodnocené osobě nebo spřízněné třetí osobě.  

 
c) Ratingová agentura porušuje čl. 8 odst. 1 tím, že neuveřejní metodiky, modely a klíčové 

předpoklady pro vydání ratingu, které používá při své ratingové činnosti, jak je 
definována v oddílu E části I bodu 5 přílohy I. 

 
d) Ratingová agentura porušuje čl. 8 odst. 6 písm. a) tím, že při změně metodik, modelů 

nebo klíčových předpokladů pro vydávání ratingů neprodleně neuveřejní 
pravděpodobný rozsah ratingů ovlivněných touto změnou. 

 
▌ 
 
i) Ratingová agentura porušuje čl. 10 odst. 1 tím, že neuveřejní rozhodnutí o ukončení 

vydávání ratingu včetně úplného odůvodnění takového rozhodnutí. 
 
j) Ratingová agentura porušuje čl. 10 odst. 2 ve spojení s oddílem D částí I body 1 a 2, 

prvním pododstavcem bodu 4 či bodem 5 přílohy I nebo ve spojení s oddílem D částí II 
přílohy I tím, že při prezentaci ratingu neposkytne informace požadované v uvedených 
ustanoveních. 

 
k) Ratingová agentura porušuje čl. 10 odst. 2 ve spojení s oddílem D částí I bodem 3 první 

částí přílohy I tím, že neinformuje hodnocenou osobu o ratingu alespoň dvanáct hodin 
před jeho uveřejněním. 
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l) Ratingová agentura porušuje čl. 10 odst. 3 tím, že nezajistí, aby ratingové kategorie 

přiřazené strukturovaným finančním nástrojům byly jasně označeny pomocí 
dodatečného symbolu, jenž by je odlišil od ratingových kategorií používaných pro jiné 
subjekty, finanční nástroje nebo finanční závazky. 

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

pro nevyžádané ratingy. 
 
n) Ratingová agentura porušuje čl. 10 odst. 5 tím, že při vydání nevyžádaného ratingu 

neposkytne informace požadované ve zmíněném článku nebo že nevyžádaný rating 
neoznačí jako nevyžádaný. 

 
o) Ratingová agentura porušuje čl. 11 odst. 1 tím, že v plném rozsahu neuveřejní nebo 

bezodkladně neaktualizuje informace stanovené v oddílu E části I přílohy I. 
 
▌ 
 
PŘÍLOHA IV 
 
Seznam koeficientů spojených s přitěžujícími nebo polehčujícími okolnostmi pro účely 
uplatňování čl. 36a odst. 3 tohoto nařízení. 
 
Na základě každé z následujících přitěžujících nebo polehčujících okolností se na základní 
výši pokuty podle čl. 36a odst. 2 tohoto nařízení použijí kumulativně níže uvedené korekční 
koeficienty: 
 
I. Korekční koeficienty spojené s přitěžujícími okolnostmi 
 
a) pokud se jedná o opakované porušování povinností, za každý případ tohoto porušení 

se použije dodatečný koeficient ve výši 1,1;  
 
b) pokud docházelo k porušování povinností po dobu delší než 6 měsíců, použije se 

koeficient ve výši 1,5; 
 
c) pokud byly na základě porušování povinností zjištěny systémové nedostatky 

v organizaci ratingové agentury, zejména v jejích postupech, řídících systémech 
či vnitřní kontrole, použije se koeficient ve výši 2,2; 

 
d) má-li porušení povinnosti negativní vliv na kvalitu ratingů vypracovaných dotyčnou 

ratingovou agenturou, použije se koeficient ve výši 1,5; 
 
e) došlo-li k porušení povinností úmyslně, použije se koeficient ve výši 2; 
 
f) nebyla-li od okamžiku, kdy bylo porušení povinností zjištěno, přijata nápravná 

opatření, použije se koeficient ve výši 1,7; 
 
g) nespolupracuje-li vedení ratingové agentury s orgánem ESA (ESMA) při výkonu jeho 
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šetření, použije se koeficient ve výši 1,5; 
 
II. Korekční koeficienty spojené s polehčujícími okolnostmi 
 
a) pokud se porušení povinností týká protiprávního jednání uvedeného v oddíle II a III 

přílohy III a docházelo k němu po dobu kratší než 10 pracovních dní, použije se 
koeficient ve výši 0,9; 

 
b) pokud může vedení ratingové agentury prokázat, že přijalo veškerá nezbytná opatření 

k tomu, aby zabránilo porušení povinností, použije se koeficient ve výši 0,7; 
 
c) upozornila-li ratingová agentura rychle, účinně a v plném rozsahu na porušení 

povinnosti orgán ESA (ESMA), použije se koeficient ve výši 0,4; 
 
d) přijala-li ratingová agentura dobrovolně opatření, která by zajistila, že k obdobnému 

porušení povinnosti nebude moci v budoucnu dojít, použije se koeficient ve výši 0,6. 
 

 

Or. en 

 
 


