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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Záměrem návrhu Komise je zavést právně závazný režim registrace a dohledu nad 
ratingovými agenturami vydávajícími ratingy, které jsou určeny zejména k regulačním 
účelům ze strany úvěrových institucí, investičních podniků, pojišťoven a zajišťoven, ze strany 
subjektů kolektivního investování a penzijních fondů. Hlavním cílem návrhu je zajistit, aby 
ratingy používané ve Společenství, byly nezávislé, objektivní a co nejkvalitnější.

Navrhovatelka vyzdvihuje uvedené body, které spadají do obvyklé oblasti působnosti Výboru 
pro právní záležitosti: 

Je správné, aby návrh vycházel z článku 95 Smlouvy o založení Evropského 
společenství, jak předpokládá návrh nařízení, nebo by měl vycházet z čl. 47 odst. 2 
Smlouvy o ES?

Článek 95 se týká vytvoření a fungování vnitřního trhu. 

Čl. 47 odst. 2 Smlouvy, který je součástí 2. kapitoly o svobodě usazování, se týká volného 
pohybu osob, služeb a kapitálu. Veškerá harmonizační opatření v oblasti finančních služeb 
v Evropské unii byla doposud přijímána na právním základě čl. 47 odst. 2, a to zejména 
v případě úvěrových institucí (směrnice 2006/48/ES), investičních podniků (směrnice 
2004/39/ES), pojišťovacích podniků (směrnice 2002/83), zajišťovacích podniků (směrnice 
2005/68/ES), podniků kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP –
v procesu přepracování), instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění (směrnice 
2003/41/ES). 

V zájmu soudržnosti by cíl stávajícího návrhu, tedy stanovit podmínky, jimiž se řídí zakládání 
a provoz ratingových agentur v Evropské unii, měl spadat do oblasti působnosti čl. 47 odst. 2.

Měl by být předložen návrh nařízení nebo směrnice?

Důvody, proč je v současném kontextu a finanční situaci – a to i s ohledem na soudržné a 
rychlé zavádění – dávána přednost nařízení před směrnicí, jsou pochopitelné. Čl. 47 
odst. 2 však předepisuje, aby se uvedené činnosti a profese a jejich výkon řídily výhradně 
směrnicemi, což vylučuje uplatnění nařízení.

Pokud v tomto konkrétním případě převáží důvody pro přijetí nařízení a jako právní základ 
bude zachován článek 95, je třeba zvážit důsledky.

Kritéria řízení

Mezi kritérii řízení v oddíle A přílohy se navrhuje, aby nevýkonní členové správní rady 
převzali určité odpovědnosti v zájmu zajištění nezávislosti ratingů. V podstatě je to úloha 
ochrany vnějších stran: investorů a trhů. Není zřejmé, zda lze vždy takto definovat úlohu 
nevýkonného člena správní rady, který rovněž zastupuje akcionáře. V některých členských 
státech mohou nevýkonní členové správní rady zastávat tuto úlohu, není však třeba být natolik 
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normativní a navrhovatelka navrhuje, aby členové správních nebo dozorčích rad byli 
kontrolováni osobami pověřenými úkolem sledování nezávislosti. Bude-li to vhodné, mohli 
by být tímto úkolem pověřeni nevýkonní členové správní rady. Duplicita je v rámci skupiny 
ratingových agentur zbytečná, tato funkce může být vykonávána pro celou skupinu. 

Občanskoprávní odpovědnost

Podle návrhu by nařízení mělo usnadňovat soudní spory. Navrhovatelka se domnívá, že není 
potřebné rozšiřovat stávající občanskoprávní odpovědnost v členských státech, která obecně 
pokrývá případy hrubé nedbalosti a zanedbání povinné péče. Bylo by poněkud nebezpečné 
povzbuzovat nebo usnadňovat soudní spory, které by mohly ovlivňovat ratingová rozhodnutí 
a mohly by vést k vyhrožování a podkopat nezávislost, o jejíž zajištění a udržení usilujeme. 
Tato záležitost vyžaduje opatrnost a předkládáme pozměňovací návrh, který má vyjasnit, že 
není naším záměrem rozšířit stávající režim odpovědnosti.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby 
do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Aby se zajistila nezávislost 
ratingového procesu na obchodních 
zájmech ratingové agentury jako 
společnosti, měly by ratingové agentury 
zajistit, aby ve správní nebo dozorčí radě 
byli alespoň tři nevýkonní členové, kteří 
by měli být nezávislí ve smyslu bodu 13 
oddílu III doporučení Komise 
2005/162/ES o úloze nevýkonných členů 
správní rady nebo členů dozorčí rady a o 
výborech správní nebo dozorčí rady 
společností kótovaných na burze. Kromě 
toho musí mít většina členů správní nebo 
dozorčí rady, včetně všech nezávislých 
členů, dostatečné odborné znalosti 
v oblasti finančních služeb.

(10) Aby se zajistila nezávislost 
ratingového procesu na obchodních 
zájmech ratingové agentury jako 
společnosti, měly by ratingové agentury 
nebo skupiny ratingových agentur zajistit, 
aby ve správní nebo dozorčí radě byli 
osoby odpovědné za sledování správného 
a řádného dodržování tohoto nařízení 
v oblasti zachování nezávislosti a kvality 
ratingu nebo aby tyto rady podléhaly 
osobě s touto pravomocí. Tuto funkci 
může plnit alespoň jeden nevýkonný člen 
správní nebo dozorčí rady. Kromě toho 
musí mít většina členů správní nebo 
dozorčí rady, včetně všech osob 
vykonávajících nezávislé sledování, 
dostatečné odborné znalosti v příslušných 
oblastech finančních služeb.



PA\764922CS.doc 5/15 PE418.457v01-00

CS

Or. en

Odůvodnění

Není zapotřebí, aby funkci sledování vykonávali nevýkonní členové správní nebo dozorčí 
rady, protože by to mohlo vést ke střetu zájmů s odpovědnostmi podílníka. Tato formulace 
umožňuje zvolit nejlepší variantu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Aby se zajistila kvalita ratingů, měla 
by ratingová agentura přijmout opatření 
pro zajištění spolehlivosti informací, které 
při provádění ratingového hodnocení 
používá. Za tímto účelem může ratingová 
agentura mimo jiné spoléhat na nezávisle 
auditované účetní závěrky a veřejně 
dostupné informace, ověření jiným 
uznávaným poskytovatelem služeb, vlastní 
přezkoumání náhodně vybraných vzorků 
obdržených informací nebo na smluvní 
ujednání, která jasně stanoví odpovědnost 
hodnoceného subjektu nebo jeho spřízněné 
třetí strany, jsou-li informace poskytnuté 
podle smlouvy vědomě nepravdivé nebo 
zavádějící nebo jestliže hodnocený subjekt 
nebo jeho spřízněná třetí strana 
nepřistupují k přesnosti informací s 
přiměřenou náležitou péčí, jak je stanoveno 
v podmínkách smlouvy.

(15) Aby se zajistila kvalita ratingů, měla 
by ratingová agentura přijmout opatření 
pro zajištění spolehlivosti informací, které 
při provádění ratingového hodnocení 
používá. Ratingová agentura není auditor, 
který kontroluje údaje a náležitou péči 
emitentů a třetích stran, musí se však 
přesvědčit, že zdroje, na které spoléhá, 
jsou důvěryhodné, např. na základě 
profesionální nezávislosti nebo dobré 
pověsti. Za tímto účelem může ratingová 
agentura mimo jiné spoléhat na nezávisle 
auditované účetní závěrky a veřejně 
dostupné informace, ověření jiným 
uznávaným poskytovatelem služeb, vlastní 
přezkoumání náhodně vybraných vzorků 
obdržených informací nebo na smluvní 
ujednání obsažená v dokumentech o 
transakcích, která jasně stanoví 
odpovědnost hodnoceného subjektu nebo 
jeho spřízněné třetí strany, jsou-li 
informace poskytnuté podle smlouvy 
vědomě nepravdivé nebo zavádějící nebo 
jestliže hodnocený subjekt nebo jeho 
spřízněná třetí strana nepřistupují k 
přesnosti informací s přiměřenou náležitou 
péčí, jak je stanoveno v podmínkách 
smlouvy.

Or. en
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Odůvodnění

Je třeba předejít nejasnostem ohledně úlohy ratingových agentur v oblasti náležité péče 
třetích stran, na které se ratingové agentury spoléhají.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Přísnější a jasnější právní rámec, v 
němž budou ratingové agentury 
vykonávat svou činnost, by měl také 
v příslušných případech usnadnit využití 
občanskoprávních řízení s ratingovými 
agenturami v souladu s právní úpravou 
odpovědnosti platnou v členských státech.

(35) Tímto nařízením nejsou dotčeny 
vnitrostátní právní předpisy, jimiž se řídí 
právo zahájit občanskoprávní řízení s 
ratingovými agenturami.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ratingová agentura zveřejňuje 
metodiky, modely a klíčové předpoklady, 
které používá při zpracování ratingu.

1. Ratingová agentura zveřejňuje metodiky
a charakteristiky modelů a klíčové 
matematické, korelační a další 
předpoklady, které používá při zpracování 
ratingu. Jsou přijaty odpovídající postupy 
k zajištění ochrany opravdu důvěrných 
informací.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zachovat rovnováhu údajů o metodách činnosti ratingových systémů, které jsou 
zveřejňovány v zájmu důvěryhodnosti a jako komentáře a rovněž s cílem umožnit emitentům 
přizpůsobit se modelům.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) mít přístup k jakémukoli dokumentu v 
jakékoli formě a obdržet nebo pořídit jeho 
kopii;

a) mít v rámci výkonu dohledu přístup k 
jakémukoli dokumentu v jakékoli formě a 
obdržet nebo pořídit jeho kopii ;

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) požadovat informace od jakékoli osoby 
a v případě potřeby obeslat jakoukoli 
osobu a klást jí otázky za účelem získání 
informací;

b) požadovat v rámci výkonu dohledu 
informace od jakékoli osoby a v případě 
potřeby obeslat jakoukoli osobu a klást jí 
otázky za účelem získání informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na výkon uvedených pravomocí se 
vztahují stejné předpisy v oblasti 
služebního tajemství a mlčenlivosti jako 
na jiné postupy kontroly finančních trhů 
v souladu s právní úpravou daného 
členského státu.

Or. en



PE418.457v01-00 8/15 PA\764922CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán domovského členského 
státu může přijmout tato opatření:

1. Příslušný orgán domovského členského 
státu může přijmout tato opatření v případě 
porušení tohoto nařízení:

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Povinnost zachovávat služební tajemství 
platí pro všechny osoby, které pracují nebo 
pracovaly pro příslušný orgán nebo pro 
všechny orgány nebo osoby, jimž příslušný 
orgán předal úkoly, včetně auditorů a 
odborníků, s nimiž příslušný orgán uzavřel 
smluvní poměr. Informace, na které se 
vztahuje služební tajemství, nesmí být 
zpřístupněny žádným třetím osobám ani 
orgánům s výjimkou případů, kdy je 
takovéto zpřístupnění nutné pro soudní 
řízení.

1. Povinnost zachovávat služební tajemství 
platí pro všechny osoby, které pracují nebo 
pracovaly pro příslušný orgán, CESR nebo 
pro všechny orgány nebo osoby, jimž 
příslušný orgán předal úkoly, včetně 
auditorů a odborníků, s nimiž příslušný 
orgán uzavřel smluvní poměr. Informace, 
na které se vztahuje služební tajemství, 
nesmí být zpřístupněny žádným třetím 
osobám ani orgánům s výjimkou případů, 
kdy je takovéto zpřístupnění nutné pro 
soudní řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení ustanovení tohoto nařízení a 
přijmou veškerá opatření nutná pro jejich 

Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení ustanovení tohoto nařízení a 
přijmou veškerá opatření nutná pro jejich 
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uplatňování. Sankce se vztahují 
přinejmenším na případy hrubého 
profesního pochybení a nedostatku náležité 
péče. Sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující.

uplatňování. Sankce se vztahují 
přinejmenším na případy hrubého 
profesního pochybení a nedostatku náležité 
péče a starostlivosti postupů při provádění 
ratingu. Sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba předejít nejasnostem ohledně úlohy ratingových agentur v oblasti náležité péče 
třetích stran, na které se ratingové agentury spoléhají.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Porušení ustanovení tohoto nařízení 
neopravňují sama o sobě k náhradě škody 
třetích stran v rámci soudních řízení, 
přičemž náhradu škody lze požadovat jen 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy o občanskoprávní odpovědnosti.

Or. en

Odůvodnění

Tento nový odstavec, který se vkládá za první odstavec, se zavádí s cílem předejít 
pochybnostem. Ustanovení prvního odstavce jsou platná tak, jak jsou zavedena ve vnitrostátní 
právní úpravě.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Příloha I – oddíl A – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ratingová agentura má správní nebo 
dozorčí radu, která odpovídá za zajištění:

1. Ratingová agentura nebo skupiny 
ratingových agentur a jejich vrchní vedení
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zajistí:

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Příloha I – oddíl A – bod 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve správní nebo dozorčí radě ratingové 
agentury jsou nejméně tři nevýkonní 
členové, kteří jsou nezávislí. Odměna 
nezávislých členů správní nebo dozorčí 
rady není závislá na obchodních výsledcích 
ratingové agentury a musí být dohodnuta 
tak, aby byla zajištěna nestrannost jejich 
úsudku. Funkční období nezávislých členů 
správní nebo dozorčí rady je stanoveno na 
předem dohodnutou dobu nejvýše pěti let a 
není obnovitelné. Nezávislí členové
správní nebo dozorčí rady jsou odvoláni
jen v případě pochybení nebo nedostatečné 
profesní výkonnosti.

Ve správní nebo dozorčí radě ratingové 
agentury nebo ve skupinách ratingových 
agentur jsou osoby odpovědné za 
sledování správného a řádného 
dodržování tohoto nařízení v oblasti 
zachování nezávislosti a kvality ratingu, 
nebo podléhají osobě s touto pravomocí. 
Tuto funkci mohou plnit nevýkonní 
členové správní nebo dozorčí rady. 
Odměna osob zajišťujících funkci 
nezávislého sledování není závislá na 
obchodních výsledcích ratingové agentury 
a musí být dohodnuta tak, aby byla 
zajištěna nestrannost jejich úsudku. 
Funkční období osob zajišťujících funkci 
nezávislého sledování je stanoveno na 
předem dohodnutou dobu nejvýše pěti let a 
není obnovitelné. Osoby zajišťující funkci 
nezávislého sledování jsou odvolány jen v 
případě pochybení nebo nedostatečné 
profesní výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Příloha I – oddíl A – bod 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Většina členů správní nebo dozorčí rady 
včetně všech nezávislých členů musí mít 

Většina členů správní nebo dozorčí rady 
včetně všech osob zajišťujících funkci 
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dostatečnou odbornost v oblasti finančních 
služeb. Alespoň jeden nezávislý člen této 
rady by měl mít hlubší znalosti a 
zkušenosti pracovníka na vedoucí úrovni 
týkající se trhů se strukturovanými 
úvěrovými a sekuritizačními nástroji.

nezávislého sledování musí mít 
dostatečnou odbornost v oblasti finančních 
služeb. Pokud je to vhodné, alespoň jedna 
osoba zajišťující funkci nezávislého 
sledování by měla mít hlubší znalosti a 
zkušenosti pracovníka na vedoucí úrovni 
tak, aby ovládala většinu složitých, 
strukturovaných nebo nových produktů, 
na něž ratingové agentury vydávají 
ratingy.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Příloha I – oddíl A – bod 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vedle celkové odpovědnosti rady mají 
nezávislí členové správní nebo dozorčí 
rady zvláštní úkol sledovat vývoj ratingové 
politiky, účinnost interního systému 
kontroly kvality procesu zpracování 
ratingů, aby bylo zajištěno, že nedojde k 
žádným střetům zájmů, soulad s předpisy a 
řídící procesy, včetně účinnosti funkce 
přezkumu dle bodu 7 tohoto oddílu. 
Stanoviska nezávislých řídících 
pracovníků k těmto otázkám se pravidelně 
prezentují radě a zpřístupňují příslušnému 
orgánu, kdykoli o to požádá.

Vedle celkové odpovědnosti rady mají 
osoby zajišťující funkci nezávislého 
sledování zvláštní úkol sledovat vývoj 
ratingové politiky, účinnost interního 
systému kontroly kvality procesu 
zpracování ratingů, aby bylo zajištěno, že 
nedojde k žádným střetům zájmů, soulad s 
předpisy a řídící procesy, včetně účinnosti 
funkce přezkumu dle bodu 7 tohoto oddílu. 
Stanoviska osob zajišťujících funkci 
nezávislého sledování k těmto otázkám se 
pravidelně prezentují radě a zpřístupňují 
příslušnému orgánu, kdykoli o to požádá.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Příloha I –- oddíl A – bod 2 – pododstavec 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ratingové agentury mají spolehlivá 
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opatření pro správu a řízení společnosti. 
Tato opatření mohou být přijata 
s ohledem na velikost ratingové agentury, 
konkrétní strukturu dané společnosti a 
požadavky právních předpisů a dalších 
norem na správu a řízení společnosti 
platných v místě, kde je společnost 
registrována nebo kde sídlí. Při stanovení 
opatření v rámci správy a řízení 
společnosti by měla ratingová agentura 
brát ohled na potřebu zajistit poskytování 
nezávislých, objektivních a vysoce 
kvalitních ratingů.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Příloha I – oddíl A – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Ratingová agentura zavede organizační a
administrativní opatření pro zjišťování, 
prevenci a řešení střetů zájmů podle bodu 1 
oddílu B. Vede evidenci veškerých
závažných ohrožení její nezávislosti a 
nezávislosti jejích zaměstnanců, kteří se 
podílejí na zpracování ratingů, a opatření 
pro zmírnění těchto ohrožení.

5. Ratingová agentura zavede odpovídající 
účinná organizační a administrativní 
opatření pro zjišťování, prevenci, řešení, 
zaznamenávání a zveřejňování střetů 
zájmů podle bodu 1 oddílu B. Veškerá 
závažná ohrožení její nezávislosti a 
nezávislosti jejích zaměstnanců, kteří se 
podílejí na zpracování ratingů, a opatření 
pro zmírnění těchto ohrožení, musejí být 
evidována.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Příloha I – oddíl A – bod 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Ratingová agentura zřídí pozici pro 7. Ratingová agentura zřídí pozici pro 
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přezkum, která bude odpovědná za 
pravidelný přezkum metodik, modelů a 
významných změn používaných metodik a 
modelů, jakož i vhodnosti těchto metodik a
modelů pro hodnocení nových finančních 
nástrojů.

přezkum, která bude odpovědná za 
pravidelný přezkum metodik, modelů,
klíčových matematických, korelačních a 
další předpokladů a veškerých jejich 
významných změn nebo úprav, jakož i 
vhodnosti těchto metodik, modelů a 
předpokladů, pokud jsou nebo mají být 
použity pro hodnocení nových finančních 
nástrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Příloha I – oddíl B – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ratingová agentura nevydá rating nebo 
stáhne stávající rating v následujících 
případech:

3. Ratingová agentura nevydá rating nebo 
přezkoumá stávající rating v následujících 
případech:

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Příloha I – oddíl B – bod 3 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ratingová agentura, analytik, který se 
podílí na stanovení ratingu, nebo osoba, 
která rating schvaluje, přímo nebo nepřímo 
vlastní finanční nástroje hodnoceného 
subjektu nebo jakékoli spřízněné třetí 
strany nebo má přímou nebo nepřímou 
majetkovou účast v tomto subjektu nebo v 
této straně;

a) ratingová agentura, analytik, který se 
podílí na stanovení ratingu, nebo osoba, 
která rating schvaluje, přímo nebo nepřímo 
vlastní finanční nástroje hodnoceného 
subjektu nebo jakékoli spřízněné třetí 
strany nebo má přímou nebo nepřímou 
majetkovou účast v tomto subjektu nebo v 
této straně; aby se předešlo pochybnostem, 
uvedená ustanovení se nepoužijí 
v případech de minimis nebo v 
přechodných, nevyhnutelných situacích 
(jako např. dědictví nebo odkaz) nebo 
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podílů v programech diverzifikovaného 
kolektivního investování;

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Příloha I – oddíl D – kapitola I – bod 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ratingová agentura zajistí, aby v 
každém ratingu byly jasně a výrazně 
uvedeny všechny znaky a všechna omezení 
daného ratingu. Ratingová agentura 
zejména v každém ratingu výrazně uvede, 
zda považuje kvalitu dostupných informací 
o hodnoceném subjektu za uspokojivou a v 
jakém rozsahu prověřila informace, které jí 
byly poskytnuty hodnoceným subjektem 
nebo jeho spřízněnou třetí stranou. Jestliže 
rating zahrnuje typ subjektu nebo 
finančního instrumentu, pro který jsou 
historické údaje omezené, ratingová 
agentura na viditelném místě jasně uvede 
omezení tohoto ratingu.

3. Ratingová agentura zajistí, aby v 
každém ratingu byly jasně a výrazně 
uvedeny všechny znaky a všechna omezení 
daného ratingu. Ratingová agentura 
zejména v každém ratingu výrazně uvede, 
zda považuje kvalitu dostupných informací 
o hodnoceném subjektu za uspokojivou a v 
jakém rozsahu prověřila informace, které jí 
byly poskytnuty hodnoceným subjektem 
nebo jeho spřízněnou třetí stranou. Od 
ratingové agentury se neočekává, že bude 
kontrolovat úroveň náležité péče na straně 
hodnoceného subjektu. Jestliže rating 
zahrnuje typ subjektu nebo finančního 
instrumentu, pro který jsou historické údaje 
omezené, ratingová agentura na viditelném 
místě jasně uvede omezení tohoto ratingu.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Příloha I - oddíl D – kapitola I – bod 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže nedostatek spolehlivých dat, 
složitost struktury nového typu nástroje 
nebo neuspokojivá kvalita dostupných 
informací vede k vážným pochybnostem, 
zda je ratingová agentura schopna 

Jestliže nedostatek spolehlivých dat, 
složitost struktury nového typu nástroje 
nebo neuspokojivá kvalita dostupných 
informací vede k vážným pochybnostem, 
zda je ratingová agentura schopna 
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zpracovat důvěryhodný rating, měla by 
ratingová agentura od vydání ratingu 
upustit nebo již vydaný rating stáhnout.

zpracovat důvěryhodný rating, měla by 
ratingová agentura od vydání ratingu 
upustit.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Příloha I – oddíl D – kapitola I – bod 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud dojde ke změně kvality dostupných 
informací potřebných ke sledování 
stávajícího ratingu, je třeba tuto 
skutečnost zveřejnit a provést odpovídající 
přezkum prováděného ratingu.

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Příloha I – oddíl E – kapitola I – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. metodiky, modely a klíčové předpoklady
ratingového hodnocení a jejich zásadní 
změny;

5. metodiky a charakteristiky modelů a 
klíčové matematické, korelační a další 
předpoklady a jejich zásadní změny;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zachovat rovnováhu údajů o metodách činnosti ratingových systémů, které jsou 
zveřejňovány v zájmu důvěryhodnosti a jako komentáře a rovněž s cílem umožnit emitentům 
přizpůsobit se modelům.
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