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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 513/2011
af 11. maj 2011
om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
HAR —

(3)

Det Europæiske Råd anbefalede i konklusionerne fra den
19. juni 2009, at ESFS, bestående af et netværk af natio
nale finanstilsyn, som samarbejder med de tre nye euro
pæiske tilsynsmyndigheder, blev oprettet. ESFS bør have
til formål at opgradere kvaliteten af og konsekvensen i
nationalt tilsyn, styrke det overordnede tilsyn med græn
seoverskridende koncerner gennem etablering af tilsyns
kollegier samt fastlægge et fælles europæisk regelsæt, der
gælder for alle finansielle institutioner i det indre marked.
Det Europæiske Råd lagde vægt på, at en europæisk
værdipapir- og markedstilsynsmyndighed bør have
tilsynsbeføjelser over for kreditvurderingsbureauer. Endvi
dere bør Kommissionen bevare sin kompetence til at
håndhæve traktaterne, navnlig afsnit VII, kapitel 1, i trak
taten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, om de
fælles regler om konkurrence, i overensstemmelse med
gennemførelsesbestemmelserne for nævnte regler.

(4)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
1095/2010 (4) oprettedes Den Europæiske Tilsynsmyn
dighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsyns
myndighed) (»ESMA«).

(5)

ESMA's kompetenceområde bør være klart afgrænset,
således at deltagere på det finansielle marked kan identi
ficere den kompetente myndighed inden for kreditvurde
ringsbureauernes aktivitetsområde. ESMA bør have over
ordnet kompetence, jf. Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 1060/2009 (5), i forbindelse med
spørgsmål vedrørende registrering af og løbende tilsyn
med registrerede kreditvurderingsbureauer.

(6)

ESMA bør have eneansvar for registrering af og tilsyn
med kreditvurderingsbureauer i Unionen. Når ESMA dele
gerer specifikke opgaver til de kompetente myndigheder,
bør ESMA stadig bære det juridiske ansvar. Lederne og
det øvrige personale i de nationale kompetente myndig
heder bør involveres i beslutningsprocessen i ESMA i
henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010 og være
medlemmer af ESMA-organer som f.eks. tilsynsrådet
eller de interne ESMA-paneler. ESMA bør have enekom
petence til at indgå samarbejdsaftaler om udveksling af
oplysninger med tilsynsmyndigheder i tredjelande. I det
omfang kompetente myndigheder deltager i beslutnings
processen i ESMA, eller når de udfører opgaver på
ESMA's vegne, bør de være dækket af disse samarbejds
aftaler.

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, særlig artikel 114,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,
efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de
nationale parlamenter,
under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Central
bank (1),
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (2),
efter den almindelige lovgivningsprocedure (3), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Den endelige rapport, der blev offentliggjort den
25. februar 2009, udarbejdet af en ekspertgruppe på
højt niveau under forsæde af Jacques de Larosière efter
et mandat fra Kommissionen konkluderede, at det er
nødvendigt at styrke tilsynssystemet for finanssektoren
inden for Den Europæiske Union for at nedsætte risikoen
for og omfanget af kommende finanskriser. Den anbefa
lede at indføre omfattende reformer af tilsynsstrukturen.
Ekspertgruppen konkluderede endvidere, at der bør
oprettes et europæisk finanstilsynssystem (ESFS), der
omfatter tre europæiske tilsynsmyndigheder, en
myndighed for banksektoren, en for forsikrings- og
arbejdsmarkedspensionsordninger og en for værdipapirog markedssektoren, og anbefalede, at der oprettedes et
europæisk råd for systemiske risici.
I sin meddelelse af 4. marts 2009 med titlen »Fremdrift i
den europæiske genopretning« foreslog Kommissionen at
forelægge et udkast til lovgivning til oprettelse af ESFS,
og i sin meddelelse af 27. maj 2009 med titlen
»Finansielt tilsyn i Europa« gjorde Kommissionen
nærmere rede for, hvordan et sådant nyt tilsynssystem
kunne udformes, og fremhævede de særlige forhold, der
gør sig gældende for tilsynet med kreditvurderings
bureauer.

(1) EUT C 337 af 14.12.2010, s. 1.
(2) EUT C 54 af 19.2 2011, s. 37.
(3) Europa-Parlamentets holdning af 15.12.2010 (endnu ikke offentlig
gjort i EUT) og Rådets afgørelse af 11.4.2011.

(4) EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.
(5) EUT L 302 af 17.11.2009, s. 1.
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(8)
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Gennemsigtigheden af de oplysninger, som udstederen af
et kreditvurderet finansielt instrument giver til det udpe
gede kreditvurderingsbureau, kunne have stor potentiel
merværdi for markedets funktion og investorbeskyttelsen.
Der bør derfor tages hensyn til, hvordan gennemsigtig
heden af de oplysninger, som ligger til grund for kredit
vurderinger af alle finansielle instrumenter, bedst kan
udvides. For det første vil offentliggørelsen af disse oplys
ninger til andre registrerede eller godkendte kreditvurde
ringsbureauer formodentlig øge konkurrencen mellem
kreditvurderingsbureauerne, idet dette navnlig kunne
føre til et øget antal uopfordrede vurderinger. Udstedelse
af sådanne uopfordrede vurderinger bør fremme brugen
af mere end én vurdering pr. finansielt instrument. Dette
vil formodentlig også bidrage til at undgå eventuelle
interessekonflikter, navnlig i »udsteder betaler-modellen«
og bør forbedre kvaliteten af vurderingerne. For det andet
kunne offentliggørelsen af disse oplysninger til hele
markedet også øge investorernes muligheder for at
udvikle deres egne risikoanalyser ved at basere deres
fornødne omhu på disse yderligere oplysninger. Denne
offentliggørelse kunne også føre til mindre afhængighed
af kreditvurderinger, der udstedes af kreditvurderings
bureauer. For at nå disse grundlæggende mål bør
Kommissionen vurdere disse spørgsmål mere indgående
ved at overveje det passende omfang af denne oplys
ningspligt yderligere, under hensyntagen til indvirkningen
på lokale securitisationsmarkeder, yderligere dialog med
interesserede parter, overvågning af markedet og lovgiv
ningsmæssige tendenser og de erfaringer, der er opnået i
andre jurisdiktionsområder. På grundlag af denne vurde
ring bør Kommissionen fremsætte passende lovgivnings
mæssige forslag. Kommissionens vurdering og forslag bør
gøre det muligt at definere nye gennemsigtighedskrav på
den mest hensigtsmæssige måde med hensyn til at
imødekomme offentlighedens interesse og på den
måde, som er mest i overensstemmelse med investor
beskyttelsen.

Da kreditvurderinger anvendes i hele Unionen, er den
traditionelle skelnen mellem den kompetente myndighed
i hjemlandet og de øvrige kompetente myndigheder og
brugen af en form for kollegiebaseret tilsynskoordination
ikke den mest hensigtsmæssige måde at føre tilsyn med
kreditvurderingsbureauer på. Når ESMA er oprettet, vil
det ikke længere være nødvendigt at beholde en sådan
struktur. Registreringsprocessen bør derfor strømlines, og
tidsfristerne afkortes tilsvarende.

ESMA bør være ansvarlig for registrering af og løbende
tilsyn med kreditvurderingsbureauer, men bør ikke være
ansvarlig for tilsyn med brugere af kreditvurderinger. De
kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til
den relevante sektorlovgivning med henblik på tilsyn
med kreditinstitutter, investeringsselskaber, forsikrings-,
livsforsikrings- og genforsikringsselskaber, institutter for
kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinsti
tutter), arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser og alter
native investeringsfonde, bør derfor fortsat være ansvar
lige for at føre tilsyn med brugen af kreditvurderinger i
forbindelse med disse finansielle institutioner og enheder,

L 145/31

som der føres tilsyn med på nationalt plan for så vidt
angår og med henblik på anvendelsen af andre direktiver
om finansielle tjenesteydelser, og brug af kreditvurde
ringer i prospekter.

(10)

Det er behov for et effektivt instrument til fastsættelse af
harmoniserede forskriftsmæssige tekniske standarder for
at lette anvendelsen af forordning (EF) nr. 1060/2009 i
praksis og til at sikre ensartede vilkår og passende beskyt
telse af investorer og forbrugere i hele Unionen. Da
ESMA er i besiddelse af højt specialiseret viden, er det
rationelt og hensigtsmæssigt, at give ESMA ansvaret for
at udarbejde udkast til forskriftsmæssige tekniske stan
darder.

(11)

I forbindelse med kreditvurderingsbureauer bør ESMA
forelægge Kommissionen udkast til forskriftsmæssige
tekniske standarder vedrørende de oplysninger, som
kreditvurderingsbureauer skal indgive i forbindelse med
deres ansøgning om registrering, de oplysninger, som
kreditvurderingsbureauer skal indgive i forbindelse med
ansøgningen om godkendelse og for en vurdering af dets
systemiske betydning for de finansielle markeders stabi
litet eller integritet, og fremlæggelsen af de oplysninger,
herunder struktur, format, metode og rapporterings
periode, som kreditvurderingsbureauer skal afgive i
forbindelse med vurderingen af, om kreditvurderings
metoderne opfylder kravene i forordning (EF) nr.
1060/2009, samt indhold og form af de periodiske
indberetninger om vurderingsdata med henblik på
ESMA's løbende tilsyn. I overensstemmelse med forord
ning (EU) nr. 1095/2010 bør disse udkast til forskrifts
mæssige tekniske standarder godkendes af Kommissionen
for at få bindende retsvirkning. Ved udarbejdelsen af
udkast til tekniske standarder bør ESMA tage hensyn til
de retningslinjer, som Det Europæiske Værdipapirtilsyns
udvalg allerede har udarbejdet, og ajourføre dem, hvis det
er hensigtsmæssigt og nødvendigt, for så vidt angår
indholdet af forordning (EF) nr. 1060/2009.

(12)

Inden for de områder, som ikke er omfattet af forskrifts
mæssige tekniske standarder, bør ESMA have beføjelse til
at udstede og ajourføre ikke-bindende retningslinjer om
spørgsmål vedrørende anvendelsen af forordning (EF) nr.
1060/2009.

(13)

For at kunne udføre sine opgaver effektivt, bør ESMA på
simpel anmodning eller ved en afgørelse kunne kræve
alle nødvendige oplysninger fra kreditvurderingsbureauer,
personer, som er involveret i kreditvurderingsaktiviteter,
kreditvurderede enheder og tilknyttede tredjeparter, tred
jeparter,
hvortil
kreditvurderingsbureauerne
har
outsourcet driftsmæssige funktioner, samt personer, der
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på anden vis har en tæt eller væsentlig forbindelse til eller
er forbundet med kreditvurderingsbureauer eller kredit
vurderingsaktiviteter. Sidstnævnte persongruppe bør
f.eks. omfatte det personale i et kreditvurderingsbureau,
som ikke er direkte involveret i vurderingsaktiviteter,
men som på grund af deres funktion i kreditvurderings
bureauet kan sidde inde med vigtige oplysninger om en
specifik sag. Virksomheder, som har leveret tjeneste
ydelser til kreditvurderingsbureauer, kan også falde ind
under denne kategori. De virksomheder, der bruger
kreditvurderinger, bør ikke falde ind under denne kate
gori. Anmoder ESMA om sådanne oplysninger ved
simpel anmodning, er adressaten ikke forpligtet til at
forelægge oplysningerne, men gør vedkommende det
frivilligt, bør de forelagte oplysninger ikke være ukorrekte
eller vildledende. Sådanne oplysninger bør stilles til
rådighed hurtigst muligt.

(14)

For at kunne udøve sine tilsynsbeføjelser på en effektiv
måde bør ESMA kunne foretage undersøgelser og kontrol
på stedet.

(15)

De kompetente myndigheder bør give alle de oplys
ninger, der kræves i henhold til forordning (EF) nr.
1060/2009, og bistå og samarbejde med ESMA. ESMA
og de kompetente myndigheder bør også arbejde tæt
sammen med de kompetente sektormyndigheder, der er
ansvarlige for tilsynet med de i artikel 4, stk. 1, i forord
ning (EF) nr. 1060/2009 omhandlede virksomheder.
ESMA bør kunne delegere særlige tilsynsopgaver til en
medlemsstats kompetente myndighed, f.eks. når en
tilsynsopgave kræver kendskab til eller erfaring med
lokale forhold, som det er lettere at finde på nationalt
plan. De typer af opgaver, det bør være muligt at dele
gere, omfatter særlige undersøgelsesopgaver og kontrol
på stedet. Forud for delegationen af opgaver bør ESMA
høre den relevante kompetente myndighed om de
nærmere betingelser i forbindelse med en sådan delega
tion af opgaver, herunder omfanget af den opgave, der
skal delegeres, tidsplanen for udførelse af opgaven samt
overførelsen af nødvendige oplysninger fra og til ESMA.
ESMA bør kompensere de kompetente myndigheder for
at udføre en delegeret opgave i overensstemmelse med en
forordning om afgifter, som Kommissionen vedtager ved
hjælp af en delegeret retsakt. ESMA bør ikke kunne dele
gere kompetencen til at vedtage afgørelser om registre
ring.

(16)

(17)

Det er nødvendigt at sikre, at de kompetente myndig
heder kan anmode ESMA om at undersøge, om betingel
serne for tilbagetrækning af et kreditvurderingsbureaus
registrering er opfyldt, og anmode ESMA om at suspen
dere anvendelsen af kreditvurderinger, hvis et kreditvur
deringsbureau anses for at gøre sig skyldig i grov og
vedvarende overtrædelse af forordning (EF) nr.
1060/2009. ESMA bør vurdere sådanne anmodninger
og træffe passende foranstaltninger.

ESMA bør kunne pålægge tvangsbøder for at tvinge
kreditvurderingsbureauerne til at bringe en overtrædelse

31.5.2011

til ophør, til at afgive udtømmende oplysninger, som
ESMA har krævet, eller til at underkaste sig en undersø
gelse eller en kontrol på stedet.

(18)

ESMA bør også have mulighed for at pålægge kreditvur
deringsbureauer bøder, hvis den finder, at de forsætligt
eller uagtsomt har overtrådt forordning (EF) nr.
1060/2009. Bøder bør pålægges i forhold til hvor alvor
lige overtrædelserne er. Overtrædelserne bør opdeles i
forskellige grupper, for hvilke der bør fastsættes forskel
lige bøder. For at beregne bøden for en specifik over
trædelse bør ESMA bruge en totrinsmetode, der består i
at fastsætte et grundbeløb og en justering af dette grund
beløb ved hjælp af forskellige koefficienter. Grundbeløbet
bør fastsættes ved at tage hensyn til det pågældende
kreditvurderingsbureaus årlige omsætning, og justerin
gerne bør foretages ved at forhøje eller nedsætte grund
beløbet ved hjælp af de relevante koefficienter i overens
stemmelse med denne forordning.

(19)

Ved denne forordning fastsættes koefficienterne ved
skærpende og formildende omstændigheder for at give
ESMA de nødvendige redskaber til at træffe afgørelse
om en bøde, der svarer til alvoren af en overtrædelse
begået af et kreditvurderingsbureau under hensyntagen
til de omstændigheder, hvorunder overtrædelsen blev
begået.

(20)

Før der træffes afgørelse om en bøde eller tvangsbøde,
bør ESMA give de personer, som proceduren omfatter,
lejlighed til at blive hørt for at respektere deres ret til
forsvar.

(21)

Medlemsstaterne bør fortsat have kompetence til at fast
sætte og gennemføre bestemmelser om sanktioner for
overtrædelse af finansielle institutioners og andre enhe
ders pligt til kun at anvende kreditvurderinger i regule
ringsøjemed, hvis disse vurderinger er udstedt af kredit
vurderingsbureauer, som er registreret i overensstem
melse med forordning (EF) nr. 1060/2009.

(22)

Denne forordning bør ikke skabe præcedens for europæ
iske tilsynsmyndigheders pålæggelse af finansielle eller
ikke-finansielle sanktioner over for deltagere på det
finansielle marked eller andre selskaber i forbindelse
med andre former for aktiviteter.

(23)

ESMA bør afholde sig fra at pålægge bøder eller tvangs
bøder, hvis der allerede foreligger en retskraftig dom om
en tidligere frifindelse eller domfældelse på baggrund af
identiske forhold, eller forhold, som i det væsentlige er
ens, som følge af en straffesag i henhold til national ret.
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(24)

Afgørelser truffet af ESMA, der pålægger bøder og
tvangsbøder, bør kunne tvangsfuldbyrdes og deres
tvangsfuldbyrdelse bør ske efter de regler i den borgerlige
retspleje, der gælder i den medlemsstat, på hvis område
tvangsfuldbyrdelsen finder sted. Den borgerlige retsplejes
regler bør ikke omfatte strafferetlige procesregler, men
bør kunne omfatte administrative procedureregler.

(25)

Begås overtrædelsen af et kreditvurderingsbureau, bør
ESMA have beføjelse til at træffe en række tilsynsfor
anstaltninger, herunder, men ikke begrænset til, at
kræve, at kreditvurderingsbureauet bringer overtrædelsen
til ophør, at suspendere brugen af vurderinger i regule
ringsøjemed, midlertidigt at forbyde kreditvurderings
bureauet at udstede vurderinger og, som en sidste
udvej, at trække registreringen tilbage, såfremt kreditvur
deringsbureauet i alvorlig grad eller gentagne gange har
overtrådt forordning (EF) nr. 1060/2009. ESMA bør
anvende tilsynsforanstaltningerne under hensyntagen til
overtrædelsens art og alvor og respektere proportionali
tetsprincippet. Før ESMA træffer en afgørelse om tilsyns
foranstaltninger, bør den give de personer, som er
omfattet af procedurerne, lejlighed til at blive hørt for
at respektere deres ret til forsvar.

(26)

Denne forordning respekterer de grundlæggende rettig
heder og overholder de principper, der er anerkendt
navnlig i Den Europæiske Unions charter om grundlæg
gende rettigheder og af de forfatningsmæssige traditioner
i medlemsstaterne. Denne forordning bør derfor fortolkes
og anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og
principper, herunder dem, der vedrører pressefrihed og
ytringsfrihed i medierne samt retten til tolkning og over
sættelse for dem, der ikke taler eller forstår processproget,
som en del af den almindelige ret til en retfærdig retter
gang.

(27)

Af hensyn til retssikkerheden bør der indføres klare over
gangsforanstaltninger med henblik på fremsendelse af
sagsakter og arbejdsdokumenter fra de kompetente
myndigheder til ESMA.

(28)

En registrering af et kreditvurderingsbureau, som er
godkendt af en kompetent myndighed, bør bevare sin
gyldighed i hele Unionen, efter at tilsynsbeføjelserne er
overgået fra de kompetente myndigheder til ESMA.

(29)

Kommissionen bør tillægges beføjelse til at vedtage dele
gerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i
TEUF med henblik på yderligere at præcisere eller
ændre de kriterier, der lægges til grund for at vurdere
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ækvivalensen af tredjelandes regulerings- og tilsynsmæs
sige rammer for at tage hensyn til udviklingen på de
finansielle markeder, vedtage en forordning om afgifter
og detaljerede regler om bøder og tvangsbøder samt
ændre bilagene til forordning (EF) nr. 1060/2009. Det
er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører
passende høringer under sit forberedende arbejde,
herunder på ekspertniveau.

(30)

Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og
udfærdigelsen af delegerede retsakter sørge for, at der
tidligt og løbende sendes oplysninger og relevante doku
menter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(31)

Europa-Parlamentet og Rådet bør have tre måneder fra
meddelelsesdatoen til at gøre indsigelse mod en delegeret
retsakt. På Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ bør
det være muligt at forlænge denne periode med tre
måneder i forbindelse med områder af særlig betydning.
Europa-Parlamentet og Rådet bør også kunne underrette
de øvrige institutioner om, at de ikke agter at gøre indsi
gelse. En sådan tidlig godkendelse af delegerede retsakter
er særlig hensigtsmæssig, når tidsfrister skal overholdes,
eksempelvis når der er tidsplaner i basisretsakten for
Kommissionens vedtagelse af delegerede retsakter.

(32)

I erklæringen til artikel 290 i traktaten om Den Europæ
iske Unions funktionsmåde, der er knyttet som bilag til
slutakten fra den regeringskonference, der vedtog Lissa
bontraktaten, tog konferencen til efterretning, at
Kommissionen i overensstemmelse med sin faste
praksis også fremover agter at søge bistand fra eksperter
udnævnt af medlemsstaterne, når den udarbejder sine
udkast til delegerede retsakter på området finansielle
tjenesteydelser.

(33)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af
24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i
forbindelse med behandling af personoplysninger og om
fri udveksling af sådanne oplysninger (1) finder anven
delse på medlemsstaternes behandling af personoplys
ninger i medfør af forordning (EF) nr. 1060/2009.

(34)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af
fysiske personer i forbindelse med behandling af person
oplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og
om fri udveksling af sådanne oplysninger (2) finder fuldt
ud anvendelse på Kommissionens behandling af person
oplysninger med henblik på forordning (EF) nr.
1060/2009.

(1) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
(2) EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.
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(35)

Målene for denne forordning, nemlig at oprette effektive
tilsynsrammer for kreditvurderingsbureauer ved at give
en fælles tilsynsmyndighed bemyndigelse til at føre
tilsyn med kreditvurderingsaktiviteter i Unionen, at give
kreditvurderingsbureauer et fælles kontaktpunkt og at
sikre konsekvent anvendelse af reglerne for kreditvurde
ringsbureauer, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af
medlemsstaterne, og kan derfor på grund af den tværeu
ropæiske struktur og virkningen af de kreditvurderings
aktiviteter, der skal føres tilsyn med, bedre nås på EUplan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i over
ensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i trak
taten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse
med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går
denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt
for at nå disse mål.

(36)

Forordning (EF) nr. 1060/2009 bør derfor ændres i over
ensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

31.5.2011

udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed bortset fra
livsforsikring (*), livsforsikringsselskaber som defineret i
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/83/EF af
5. november 2002 om livsforsikring (**), genforsikrings
selskaber som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2005/68/EF af 16. november 2005 om genfor
sikringsvirksomhed (***), investeringsinstitutter som
defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2009/65/EØF af 13. juli 2009 om samordning af love
og administrative bestemmelser om visse institutter for
kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinsti
tutter) (****), arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser
som defineret i direktiv 2003/41/EF og alternative inve
steringsfonde kan kun anvende kreditvurderinger i regu
leringsøjemed, hvis disse vurderinger er udstedt af
kreditvurderingsbureauer, som er etableret i Unionen
og registreret i henhold til denne forordning.

___________
(*) EFT L 228 af 16.8.1973, s. 3.
(**) EFT L 345 af 19.12.2002, s. 1.
(***) EUT L 323 af 9.12.2005, s. 1.
(****) EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32.«

Artikel 1
Ændringer
I forordning (EF) nr. 1060/2009 foretages følgende ændringer:
1) I artikel 3, stk. 1, tilføjes følgende litraer:
»p) »kompetente myndigheder«: de myndigheder, der
udpeges af hver medlemsstat i medfør af artikel 22
q) »sektorlovgivning«: de EU-retsakter, der henvises til i
artikel 4, stk. 1, første afsnit
r) »kompetente sektormyndigheder«: de nationale kompe
tente myndigheder, der er udpeget i henhold til den
relevante sektorlovgivning med henblik på at føre
tilsyn med kreditinstitutter, investeringsselskaber,
forsikrings-, livsforsikrings- og genforsikringsselskaber,
institutter for kollektiv investering i værdipapirer (inve
steringsinstitutter), arbejdsmarkedsrelaterede pensions
kasser og alternative investeringsfonde.«

b) i stk. 3 foretages følgende ændringer:

i) litra b), c) og d) affattes således:

»b) kreditvurderingsbureauet har kontrolleret og er i
stand til over for Den Europæiske Værdipapirog Markedstilsynsmyndighed, oprettet ved
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 1095/2010 (*) (»ESMA«) løbende at godt
gøre, at tredjelandskreditvurderingsbureauets
gennemførelse af kreditvurderingsaktiviteter, der
fører til udstedelse af den kreditvurdering, der
skal valideres, opfylder krav, der er mindst lige
så strenge som kravene i artikel 6-12

c)

de muligheder, som ESMA har for at vurdere og
kontrollere, at det kreditvurderingsbureau, der er
etableret i tredjelandet, overholder kravene i litra
b), er ikke begrænsede

d)

kreditvurderingsbureauet stiller på anmodning
alle de oplysninger til rådighed for ESMA, der
er nødvendige for, at ESMA løbende kan over
våge opfyldelsen af kravene i denne forordning.

2) I artikel 4 foretages følgende ændringer:
a) stk. 1, første afsnit, affattes således:
»1.
Kreditinstitutter som defineret i direktiv
2006/48/EF, investeringsselskaber som defineret i
direktiv 2004/39/EF, forsikringsselskaber, der er
omfattet af Rådets første direktiv 73/239/EØF af
24. juli 1973 om samordning af de administrativt
eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til

___________
(*) EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.«
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ii) litra h) affattes således:
»h) der er en hensigtsmæssig samarbejdsaftale
mellem ESMA og den relevante tilsynsmyn
dighed for kreditvurderingsbureauet, som er
etableret i et tredjeland. ESMA sikrer, at en
sådan samarbejdsaftale mindst angiver:
i) mekanismen for udveksling af oplysninger
mellem ESMA og den relevante tilsynsmyn
dighed for kreditvurderingsbureauet, som er
etableret i et tredjeland, samt
ii) procedurerne for koordination af tilsynsakti
viteterne, for at ESMA løbende kan overvåge
de kreditvurderingsaktiviteter, der fører til
udstedelse af den validerede kreditvurdering.«
3) I artikel 5 foretages følgende ændringer:
a) stk. 2 affattes således:
»2.
Det i stk. 1 omhandlede kreditvurderingsbureau
kan ansøge om godkendelse. Ansøgningen indgives til
ESMA i overensstemmelse med de relevante bestem
melser i artikel 15.«
b) stk. 3, første afsnit, affattes således:
»3.
ESMA behandler og træffer afgørelse om ansøg
ningen om godkendelse efter proceduren i artikel 16.
Afgørelsen om godkendelse træffes på grundlag af de
kriterier, der er fastlagt i stk. 1, litra a)-d), i nærværende
artikel.«
c) stk. 4 affattes således:
»4.
Det i stk. 1 omhandlede kreditvurderingsbureau
kan også indgive en ansøgning om undtagelse:
a) på et individuelt grundlag helt eller delvist for
forpligtelsen til at opfylde kravene i bilag I, afsnit
A, og artikel 7, stk. 4, hvis kreditvurderingsbureauet
kan påvise, at disse krav ikke står i et rimeligt
forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af
dets virksomhed og til arten og omfanget af dets
udstedelse af kreditvurderinger
b) fra kravet om fysisk tilstedeværelse i Unionen, hvis et
sådant krav ville være for byrdefuldt og ikke stå i
rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksi
teten af dets virksomhed og til arten og omfanget
af dets udstedelse af kreditvurderinger.
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Kreditvurderingsbureauet indgiver en ansøgning om en
undtagelse i henhold til første afsnit, litra a) og b),
sammen med ansøgningen om godkendelse. I forbin
delse med vurderingen af denne ansøgning tager
ESMA hensyn til det i stk. 1 omhandlede kreditvurde
ringsbureaus størrelse i forhold til arten, omfanget og
kompleksiteten af dets virksomhed og til arten og
omfanget af dets udstedelse af kreditvurderinger samt
til betydningen af de kreditvurderinger, der udstedes af
kreditvurderingsbureauet, for en eller flere medlemssta
ters finansielle markeders stabilitet og integritet. På
grundlag af disse betragtninger kan ESMA indrømme
det i stk. 1 omhandlede kreditvurderingsbureau en
sådan undtagelse.«
d) stk. 5 udgår
e) stk. 6, tredje afsnit, affattes således:
»For at tage hensyn til udviklingen på de finansielle
markeder træffer Kommissionen foranstaltninger ved
hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med
artikel 38a og med forbehold af betingelserne i
artikel 38b og 38c, for at præcisere eller ændre de
kriterier, der er angivet i andet afsnit, litra a), b) og c)
i nærværende stykke.«
f) stk. 7 og 8 affattes således:
»7.
ESMA etablerer samarbejdsaftaler med de rele
vante tilsynsmyndigheder i tredjelande, hvis retlige og
tilsynsmæssige rammer er blevet anset for at være ækvi
valente med denne forordning i henhold til stk. 6. Afta
lerne præciserer som et minimum:
a) mekanismen for udveksling af oplysninger mellem
ESMA og de relevante tilsynsmyndigheder i de
pågældende tredjelande, og
b) procedurerne for samordningen af tilsynsaktivite
terne.
8.
Artikel 20 og 24 finder tilsvarende anvendelse på
godkendte kreditvurderingsbureauer og på kreditvurde
ringer, der udstedes af disse bureauer.«
4) I artikel 6, stk. 3, foretages følgende ændringer:
a) første afsnit, indledningen, affattes således:
»3.
På anmodning af et kreditvurderingsbureau kan
ESMA undtage et kreditvurderingsbureau fra at opfylde
kravene i bilag I, afsnit A, punkt 2, 5 og 6, og artikel 7,
stk. 4, hvis kreditvurderingsbureauet kan godtgøre, at
disse krav ikke står i rimeligt forhold til arten, omfanget
og kompleksiteten af dets virksomhed og arten og
omfanget af udstedelsen af kreditvurderinger, og at:«
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b) andet afsnit affattes således:
»Er der tale om en gruppe af kreditvurderingsbureauer,
skal ESMA sikre, at mindst ét af kreditvurderingsbureau
erne i gruppen ikke er undtaget fra overholdelsen af
kravene i bilag I, afsnit A, punkt 2 og 5 og 6, og
artikel 7, stk. 4.«
5) Artikel 9 affattes således:
»Artikel 9
Outsourcing
Væsentlige driftsmæssige funktioner må ikke overlades til
tredjemand på en sådan måde, at kvaliteten af kreditvurde
ringsbureauets interne kontrol og ESMA's mulighed for at
føre tilsyn med kreditvurderingsbureauets overholdelse af
forpligtelser i henhold til denne forordning, forringes
væsentligt.«

31.5.2011

b) stk. 3, andet afsnit, affattes således:

»Et kreditvurderingsbureau underretter uden unødig
forsinkelse ESMA om enhver væsentlig ændring af
betingelserne for den første registrering, herunder
enhver åbning eller lukning af en filial i Unionen.«

c) stk. 4 og 5 affattes således:

»4.
Med forbehold af artikel 16 og 17 meddeler
ESMA registrering af et kreditvurderingsbureau, hvis
den på grundlag af behandlingen af ansøgningen
konkluderer, at kreditvurderingsbureauet opfylder betin
gelserne for udstedelse af kreditvurderinger som fastsat i
denne forordning under hensyn til artikel 4 og 6.

5.
ESMA indfører ikke betingelser for registrering,
som ikke er fastsat i denne forordning.«

6) Artikel 10, stk. 6, affattes således:
9) Artikel 15-21 affattes således:
»6.
Kreditvurderingsbureauet benytter ikke ESMA's eller
nogen anden kompetent myndigheds navn på en sådan
måde, at det giver det udseende af eller lader formode, at
ESMA eller en kompetent myndighed har valideret eller
godkendt kreditvurderingsbureauets kreditvurderinger eller
kreditvurderingsaktiviteter.«

»Artikel 15
Ansøgning om registrering
1.
Kreditvurderingsbureauet indgiver en ansøgning om
registrering til ESMA. Ansøgningen skal indeholde oplys
ninger om de i bilag II anførte forhold.

7) Artikel 11, stk. 2 og 3, affattes således:
»2.
Et kreditvurderingsbureau stiller oplysninger om dets
hidtidige resultater, herunder frekvensen af migration
mellem kreditvurderingskategorier og oplysninger om tidli
gere udstedte kreditvurderinger og ændringer af disse, til
rådighed i et centralt register, der oprettes af ESMA. Et
kreditvurderingsbureau afgiver oplysninger til dette register
i et standardiseret format fastlagt af ESMA. ESMA offent
liggør disse oplysninger og udgiver hvert år et sammendrag
af oplysninger om den væsentligste konstaterede udvikling.
3.
Et kreditvurderingsbureau afgiver årligt, senest den
31. marts, oplysninger om de i bilag I, afsnit E, del II,
punkt 2, anførte forhold til ESMA.«.
8) I artikel 14 foretages følgende ændringer:
a) stk. 2 affattes således:
»2.
Registreringen gælder for hele Unionens område,
når den afgørelse om registrering af et kreditvurderings
bureau, jf. artikel 16, stk. 3, eller artikel 17, stk. 3, som
ESMA har vedtaget, har fået virkning.«

2.
Indgives en ansøgning om registrering af en gruppe af
kreditvurderingsbureauer, giver gruppens medlemmer et af
dens medlemmer bemyndigelse til at indgive en ansøgning
til ESMA på gruppens vegne. Det bemyndigede kreditvur
deringsbureau leverer alle oplysninger om de i bilag II
anførte forhold for hvert medlem af gruppen.

3.
Et kreditvurderingsbureau indgiver sin ansøgning på
et hvilket som helst af EU-institutionernes officielle sprog.
Bestemmelserne i forordning nr. 1 af 15. april 1958 om
den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økono
miske Fællesskab på det sproglige område (*) finder tilsva
rende anvendelse på enhver anden form for kommunika
tion mellem ESMA og kreditvurderingsbureauerne og disses
personale.

4.
Senest 20 arbejdsdage efter modtagelsen af ansøg
ningen vurderer ESMA, hvorvidt ansøgningen er fuld
stændig. Hvis ansøgningen ikke er fuldstændig, fastsætter
ESMA en frist, inden for hvilken kreditvurderingsbureauet
skal fremlægge supplerende oplysninger.

Når ESMA har vurderet, at ansøgningen er fuldstændig,
underretter ESMA kreditvurderingsbureauet herom.
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Artikel 16
ESMA's behandling af ansøgningen om registrering af
et kreditvurderingsbureau
1.
ESMA behandler senest 45 arbejdsdage efter under
retningen i henhold til artikel 15, stk. 4, andet afsnit, et
kreditvurderingsbureaus ansøgning om registrering på
grundlag af kreditvurderingsbureauets opfyldelse af betin
gelserne i denne forordning.
2.
ESMA kan forlænge behandlingen med 15 arbejds
dage, navnlig hvis kreditvurderingsbureauet:
a) overvejer at validere kreditvurderinger, som omhandlet i
artikel 4, stk. 3
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4.
Afgørelser, som ESMA vedtager i henhold til stk. 3,
får virkning på den femte arbejdsdag efter deres vedtagelse.

Artikel 18
Underretning om en afgørelse om meddelelse, nægtelse
eller tilbagetrækning af registrering og offentliggørelse
af listen over registrerede kreditvurderingsbureauer
1.
ESMA underretter senest fem arbejdsdage efter vedta
gelsen af en afgørelse i henhold til artikel 16, 17 eller 20
det pågældende kreditvurderingsbureau herom. Når ESMA
nægter at meddele registrering til et kreditvurderingsbureau
eller trækker et kreditvurderingsbureaus registrering tilbage,
giver den en fuldstændig begrundelse herfor i afgørelsen.

b) overvejer at benytte outsourcing, eller
c) anmoder om en undtagelse fra overholdelsen, jf.
artikel 6, stk. 3.
3.
Senest 45 arbejdsdage efter den i artikel 15, stk. 4,
andet afsnit, omhandlede underretning eller, hvis artikel 16,
stk. 2, finder anvendelse, senest 60 arbejdsdage derefter
vedtager ESMA en fuldt begrundet afgørelse om meddelelse
eller nægtelse af registrering.

2.
ESMA underretter Kommissionen, Den Europæiske
Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed)
oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 1093/2010 (**) EBA, Den Europæiske Tilsynsmyn
dighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikringsog Arbejdsmarkedspensionsordninger) oprettet ved EuropaParlamentets
og
Rådets
forordning
(EU)
nr.
1094/2010 (***) EIOPA de kompetente myndigheder og
de kompetente sektormyndigheder om enhver afgørelse i
henhold til artikel 16, 17 eller 20.

4.
Den afgørelse, som ESMA vedtager i henhold til stk.
3, får virkning på den femte arbejdsdag efter vedtagelsen.
Artikel 17
ESMA's behandling af ansøgninger om registrering fra
en gruppe af kreditvurderingsbureauer
1.
ESMA behandler senest 55 arbejdsdage efter under
retningen i henhold til artikel 15, stk. 4, andet afsnit,
ansøgninger om registrering af en gruppe af kreditvurde
ringsbureauer på grundlag af kreditvurderingsbureauernes
opfyldelse af betingelserne i denne forordning.
2.
ESMA kan forlænge behandlingen med 15 arbejds
dage, navnlig hvis et af kreditvurderingsbureauerne i
gruppen:
a) overvejer at validere kreditvurderinger, som omhandlet i
artikel 4, stk. 3
b) overvejer at benytte outsourcing, eller

3.
ESMA offentliggør på sit websted en liste over alle
kreditvurderingsbureauer, der er registreret i henhold til
denne forordning. Denne liste ajourføres senest fem
arbejdsdage efter vedtagelsen af en afgørelse i henhold til
artikel 16, 17 eller 20. Kommissionen offentliggør den
ajourførte liste i Den Europæiske Unions Tidende senest 30
dage efter ajourføringen.

Artikel 19
Registrerings- og tilsynsafgifter
1.
ESMA opkræver kreditvurderingsbureauerne afgifter i
overensstemmelse med denne forordning og den i stk. 2
omhandlede forordning om afgifter. Disse afgifter skal fuldt
ud dække ESMA's nødvendige udgifter til registrering og
tilsyn med kreditvurderingsbureauer samt tilbagebetaling
af de omkostninger, som de kompetente myndigheder
eventuelt afholder under udførelse af arbejde i medfør af
nærværende forordning, navnlig som følge af en delegation
af opgaver, jf. artikel 30.

c) anmoder om en undtagelse fra overholdelsen, jf.
artikel 6, stk. 3.
3.
Senest 55 arbejdsdage efter den i artikel 15, stk. 4,
andet afsnit, omhandlede underretning eller senest 70
arbejdsdage derefter, hvis stk. 2, i denne artikel finder
anvendelse, vedtager ESMA fuldt begrundede individuelle
afgørelser om meddelelse eller nægtelse af registrering for
hvert kreditvurderingsbureau i gruppen.

2.
Kommissionen vedtager en forordning om afgifter. I
forordningen fastsættes navnlig typen af afgifter og i hvilke
tilfælde, der skal betales afgifter, afgifternes størrelse, hvor
ledes de skal betales samt hvorledes ESMA skal tilbagebe
tale de omkostninger, som de kompetente myndigheder
afholder i medfør af nærværende forordning, navnlig som
følge af en delegation af opgaver, jf. artikel 30.
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Størrelsen af den afgift, der opkræves hos et kreditvurde
ringsbureau, skal dække alle administrative omkostninger
og stå i et rimeligt forhold til det berørte kreditvurderings
bureaus omsætning.
Den i første afsnit omhandlede forordning om afgifter
vedtages af Kommissionen ved hjælp af en delegeret
retsakt i overensstemmelse med artikel 38a, og med forbe
hold af betingelserne i artikel 38b og 38c.
Artikel 20
Tilbagetrækning af registrering
1.
Med forbehold af artikel 24 trækker ESMA registre
ringen af et kreditvurderingsbureau tilbage, når kreditvur
deringsbureauet:
a) udtrykkeligt giver afkald på registreringen eller ikke har
udstedt nogen kreditvurderinger i de seks forudgående
måneder
b) har opnået registrering på grundlag af urigtige erklæ
ringer eller på anden uretmæssig vis, eller
c) ikke længere opfylder de betingelser, der lå til grund for
dets registrering.
2.
Den kompetente myndighed i en medlemsstat, hvor
kreditvurderinger, som er udstedt af det pågældende kredit
vurderingsbureau, anvendes, og som finder, at en af betin
gelserne i stk. 1 er opfyldt, kan anmode ESMA om at
undersøge, om betingelserne for tilbagetrækningen af regi
streringen af det pågældende kreditvurderingsbureau er
opfyldt. Hvis ESMA beslutter ikke at trække registreringen
af det pågældende kreditvurderingsbureau tilbage, skal
ESMA give en fuldstændig begrundelse herfor.
3.
Afgørelsen om tilbagetrækning af registreringen får
øjeblikkelig virkning i hele Unionen med forbehold af de
overgangsperioder for anvendelse af kreditvurderinger, der
er fastsat i artikel 24, stk. 4.
KAPITEL II
ESMA'S TILSYN

Artikel 21
ESMA
1.
ESMA sikrer, at denne forordning finder anvendelse,
jf. dog artikel 25a.
2.
I overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU)
nr. 1095/2010 udsteder og ajourfører ESMA retningslinjer
om samarbejdet mellem ESMA, de kompetente myndig
heder og de kompetente sektormyndigheder med henblik
på denne forordning og på den relevante sektorlovgivning,
herunder procedurerne og de nærmere betingelser vedrø
rende delegationen af opgaver.
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3.
I overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU)
nr. 1095/2010 udsteder og ajourfører ESMA i samarbejde
med EBA og EIOPA retningslinjer om anvendelsen af vali
deringsordningen i henhold til artikel 4, stk. 3, i nærvæ
rende forordning senest den 7. juni 2011.
4.
Senest 2 januar 2012 EUT: indsæt venligst datoen syv
måneder efter denne forordnings ikrafttræden. forelægger
ESMA udkast til forskriftsmæssige tekniske standarder,
som skal godkendes af Kommissionen i overensstemmelse
med artikel 10 i forordning (EU) nr. 1095/2010, om:
a) de oplysninger, som et kreditvurderingsbureau skal
indgive i sin ansøgning om registrering, jf. bilag II
b) de oplysninger, som kreditvurderingsbureauet skal
indgive i forbindelse med ansøgningen om godkendelse
og vurderingen af dets systemiske betydning for de
finansielle markeders stabilitet eller integritet, jf. artikel 5
c) fremlæggelsen af de oplysninger, herunder struktur,
format, metode og rapporteringsperiode, som kreditvur
deringsbureauer skal afgive i henhold til artikel 11, stk.
2, og bilag I, afsnit E, del II, punkt 1
d) vurderingen af, om kreditvurderingsmetoder opfylder
kravene i artikel 8, stk. 3
e) indholdet af og formatet for de periodiske beretninger
om vurderingsdata som kreditvurderingsbureauerne
anmodes om med henblik på ESMA's løbende tilsyn.
5.
ESMA offentliggør hvert år og første gang senest den
1. januar 2012 en rapport om anvendelsen af denne
forordning. Denne rapport skal navnlig indeholde en vurde
ring af, hvordan de kreditvurderingsbureauer, der er regi
streret i medfør af denne forordning, gennemfører bilag I.
6.
ESMA forelægger hvert år Europa-Parlamentet, Rådet
og Kommissionen en rapport om de tilsynsforanstaltninger,
der er truffet, og de sanktioner, der er pålagt af ESMA i
medfør af denne forordning, herunder bøder og tvangs
bøder.
7.
ESMA samarbejder med EBA og EIOPA i forbindelse
med udførelsen af sine opgaver og hører EBA og EIOPA,
inden den udsteder og ajourfører retningslinjer og fore
lægger udkast til forskriftsmæssige tekniske standarder, jf.
stk. 2, 3 og 4.
___________
(*) EFT 17 af 6.10.1958, s. 385.
(**) EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12.
(***) EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48.«
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10) Følgende artikel indsættes:
»Artikel 22a
Undersøgelse af overholdelse af forpligtelsen til
nærmere efterprøvning (»backtesting«)
1.
ESMA undersøger i forbindelse med sit løbende tilsyn
med kreditvurderingsbureauer, der er registreret i henhold
til denne forordning, regelmæssigt overholdelsen af
artikel 8, stk. 3.
2.
Med forbehold af artikel 23 skal ESMA også i forbin
delse med den i stk. 1 nævnte undersøgelse:
a) kontrollere kreditvurderingsbureauernes udførelse af
nærmere efterprøvning
b) undersøge resultaterne af den nærmere efterprøvning,
samt
c) kontrollere, at kreditvurderingsbureauerne har indført
processer for at tage hensyn til resultaterne af den
nærmere efterprøvning i deres vurderingsmetoder.«
11) Artikel 23-27 affattes således:
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2.
Når ESMA sender en simpel anmodning om oplys
ninger i henhold til stk. 1, skal ESMA:
a) henvise til denne artikel som retsgrundlag for anmod
ningen
b) angive formålet med anmodningen
c) præcisere, hvilke oplysninger der ønskes
d) fastsætte en frist for forelæggelsen af oplysningerne
e) oplyse den person, som anmodes om oplysninger om,
at der ikke er pligt til at forelægge oplysningerne, men
at eventuelle svar på anmodningen om oplysninger ikke
må være ukorrekte eller vildledende
f) angive den bøde, der er foreskrevet i artikel 36a
sammenholdt med bilag III, afsnit II, punkt 7, hvis
svarene på de spørgsmål, som stilles, er ukorrekte eller
vildledende.
3.
Når ESMA ved afgørelse kræver, at der forelægges
oplysninger i henhold til stk. 1, skal ESMA
a) henvise til denne artikel som retsgrundlag for anmod
ningen

»Artikel 23
Ikke-indblanding vedrørende vurderingernes indhold
eller metoder

b) angive formålet med anmodningen

ESMA, Kommissionen eller en offentlig myndighed i en
medlemsstat må ikke under udførelsen af deres opgaver i
henhold til denne forordning blande sig i kreditvurderin
gernes indhold eller vurderingsmetoder.

c) præcisere, hvilke oplysninger der kræves

Artikel 23a
Udøvelsen af de i artikel 23b, 23c og 23d omhandlede
beføjelser
De beføjelser, som i medfør af artikel 23b, 23c og 23d er
tillagt ESMA eller enhver embedsmand fra eller anden
person bemyndiget af ESMA, må ikke anvendes til at
kræve offentliggørelse af oplysninger eller dokumenter,
som er underlagt krav om fortrolighed.

d) fastsætte en frist for forelæggelsen af oplysningerne
e) angive de tvangsbøder, der er foreskrevet i artikel 36b,
og som finder anvendelse, hvis de ønskede oplysninger
er ufuldstændige
f) angive den bøde, der er foreskrevet i artikel 36a
sammenholdt med bilag III, afsnit II, punkt 7, hvis
svarene på de spørgsmål, som stilles, er ukorrekte eller
vildledende. samt

Anmodninger om oplysninger

g) angive retten til at indbringe afgørelsen for klagenævnet,
og retten til at få afgørelsen prøvet ved Den Europæiske
Unions Domstol i overensstemmelse med artikel 60 og
61 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

1.
ESMA kan på simpel anmodning eller ved afgørelse
kræve, at kreditvurderingsbureauer, personer, som er invol
veret i kreditvurderingsaktiviteter, kreditvurderede enheder
og tilknyttede tredjeparter, tredjeparter, hvortil kreditvurde
ringsbureauerne har outsourcet driftsmæssige funktioner
eller aktiviteter, og personer, der på anden vis har en tæt
og væsentlig forbindelse til eller er forbundet med kredit
vurderingsbureauer eller kreditvurderingsaktiviteter, fore
lægger alle de oplysninger, som ESMA har brug for til at
varetage sine opgaver i henhold til denne forordning.

4.
De i stk. 1 omhandlede personer eller deres repræ
sentanter, eller, for så vidt angår juridiske personer og
foreninger uden status som juridisk person, de personer,
der ifølge lov eller vedtægt har beføjelse til at repræsentere
dem, giver de ønskede oplysninger. Behørigt befuldmægti
gede advokater kan give de ønskede oplysninger på klien
ternes vegne. Klienterne bærer det fulde ansvar for, at
oplysningerne er fuldstændige, korrekte og ikke-vild
ledende.

Artikel 23b
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5.
ESMA sender hurtigst muligt et eksemplar af den
simple anmodning eller af sin afgørelse til den kompetente
myndighed i den medlemsstat, på hvis område de i stk. 1
omhandlede personer, som er berørt af anmodningen om
oplysninger, er bosat eller etableret.

Artikel 23c
Generelle undersøgelser
1.
ESMA kan med henblik på varetagelse af sine opgaver
i henhold til denne forordning foretage alle nødvendige
undersøgelser af personer som omhandlet i artikel 23b,
stk. 1. Med henblik herpå har embedsmænd fra ESMA
eller andre personer bemyndiget af ESMA, beføjelse til at:

a) undersøge registre, data, procedurer og eventuelt andet
materiale, som har betydning for udførelsen af ESMA's
opgaver, uanset det medium, hvorpå de er lagret

b) tage eller erhverve bekræftede genparter eller udskrifter
af sådanne registre, data, procedurer og andet materiale

c) indkalde og anmode enhver person som omhandlet i
artikel 23b, stk. 1, eller deres repræsentanter eller
medlemmer af deres personale, om mundtlige eller
skriftlige forklaringer på forhold eller dokumenter, der
vedrører kontrolundersøgelsens genstand og formål og
at optage svarene

d) udspørge enhver anden fysisk eller juridisk person, der
samtykker heri, med det formål at indsamle oplysninger
om undersøgelsens genstand

e) anmode om oplysninger om telefonsamtaler og data
trafik.

2.
Embedsmænd fra ESMA og andre personer bemyn
diget af ESMA til at udføre de i stk. 1 nævnte undersøgelser
udøver deres beføjelser efter fremlæggelse af en skriftlig
tilladelse, som angiver undersøgelsens genstand og formål.
Tilladelsen oplyser også om de tvangsbøder, der er fore
skrevet i artikel 36b, som finder anvendelse, hvis de
ønskede registre, data, procedurer og eventuelt andet mate
riale eller svarene på de spørgsmål, som stilles til de
personer, der er omhandlet i artikel 23b, stk. 1, ikke udle
veres eller er ufuldstændige, og de bøder, der er omhandlet
i artikel 36a sammenholdt med bilag III, afsnit II, punkt 8,
som finder anvendelse, hvis svarene på de spørgsmål, som
stilles til de personer, der er omhandlet i artikel 23b, stk. 1,
er ukorrekte eller vildledende.

3.
De personer, der er omhandlet i artikel 23b, stk. 1,
skal underkaste sig undersøgelser, som iværksættes på
baggrund af en afgørelse truffet af ESMA. Afgørelsen skal
angive undersøgelsens genstand og formål, de tvangsbøder,
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der er foreskrevet i artikel 36b, de retsmidler, der er tilgæn
gelige i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010, og
retten til at få afgørelsen prøvet ved Den Europæiske
Unions Domstol.

4.
ESMA underretter i god tid før undersøgelsen den
kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor undersø
gelsen skal finde sted, om undersøgelsen og de bemyndi
gede personers identitet. Embedsmænd fra den pågældende
kompetente myndighed bistår på ESMA's anmodning de
bemyndigede personer med at udføre deres opgaver.
Embedsmænd fra den pågældende kompetente myndighed
kan også på anmodning deltage i undersøgelser.

5.
Kræves der i overensstemmelse med national lovgiv
ning en dommerkendelse fra en domstol for at få oplys
ninger om telefonsamtaler og datatrafik i henhold til stk. 1,
litra e), anmodes der om en sådan kendelse. Der kan også
anmodes om en sådan kendelse som en sikkerhedsfor
anstaltning.

6.
Anmodes der om en kendelse som omhandlet i stk.
5, kontrollerer den nationale domstol ægtheden af ESMA's
afgørelse og sikrer, at de påtænkte tvangsindgreb hverken
er vilkårlige eller urimelige i forhold til undersøgelsernes
genstand. Når den nationale domstol kontrollerer tvangs
indgrebenes proportionalitet, kan den anmode ESMA om
nærmere forklaringer især relateret til grunden til ESMA's
mistanke om overtrædelse af denne forordning samt
alvoren af den mistænkte overtrædelse og inddragelsen af
den person, der er genstand for tvangsindgrebene. Den
nationale domstol skal dog ikke prøve, om undersøgelsen
er nødvendig som sådan, eller kræve at få forelagt oplys
ninger i ESMA's sagsakter. Lovligheden af ESMA's afgørelse
kan kun gøres til genstand for prøvelse ved Den Europæ
iske Unions Domstol efter proceduren i forordning (EU) nr.
1095/2010.

Artikel 23d
Kontrol på stedet
1.
ESMA kan med henblik på varetagelse af sine opgaver
i henhold til denne forordning foretage alle nødvendige
kontroller på stedet af forretningslokaler tilhørende de juri
diske personer, der er omhandlet i artikel 23b, stk. 1.
ESMA kan, i det omfang det er nødvendigt for at udføre
kontrollerne korrekt og effektivt, foretage uvarslede
kontroller på stedet.

2.
Embedsmænd fra ESMA, og andre personer bemyn
diget af ESMA til at foretage kontrol på stedet, kan betræde
forretningslokaler og fast ejendom, som tilhører de juri
diske personer, der er genstand for en afgørelse om under
søgelse vedtaget af ESMA, og har alle de beføjelser, der er
beskrevet i artikel 23c, stk. 1. De har også beføjelse til at
forsegle alle forretningslokaler samt bøger eller forretnings
papirer i det for kontrollen nødvendige tidsrum og omfang.
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3.
Embedsmænd fra ESMA, og andre personer bemyn
diget af ESMA til at foretage kontrol på stedet, udøver deres
beføjelser efter fremlæggelse af en skriftlig tilladelse, som
angiver kontrollens genstand og formål samt de tvangs
bøder, der er foreskrevet i artikel 36b, og som finder
anvendelse, hvis de berørte personer ikke underkaster sig
undersøgelsen. ESMA underretter i god tid den kompetente
myndighed i den medlemsstat, hvor kontrollen skal
gennemføres.
4.
De personer, der er omhandlet i artikel 23b, stk. 1,
skal underkaste sig den kontrol på stedet, som ESMA har
påbudt ved afgørelse. Afgørelsen angiver kontrollens
genstand og formål, angiver tidspunktet for dens påbegyn
delse, oplyser om de tvangsbøder, der er foreskrevet i
artikel 36b, de retsmidler, der er tilgængelige i henhold
til forordning (EU) nr. 1095/2010, samt retten til at få
prøvet afgørelsen ved Den Europæiske Unions Domstol.
ESMA træffer disse afgørelser efter høring af den kompe
tente myndighed i den medlemsstat, hvor kontrollen skal
gennemføres.
5.
Embedsmænd fra og de personer, der er bemyndiget
eller udpeget af den kompetente myndighed i den
medlemsstat, hvor kontrollen skal gennemføres, skal efter
anmodning fra ESMA aktivt bistå embedsmændene fra og
andre personer, der er bemyndiget af ESMA. De har i den
forbindelse de beføjelser, der er fastsat i stk. 2. Embeds
mænd fra den pågældende medlemsstats kompetente
myndighed kan også på anmodning deltage i kontroller
på stedet.
6.
ESMA kan også kræve, at de kompetente myndig
heder i medlemsstaterne udfører særlige undersøgelses
opgaver og kontroller på stedet, som foreskrevet i denne
artikel og i artikel 23c, stk. 1, på ESMA's vegne. De kompe
tente myndigheder har i den forbindelse de samme befø
jelser som ESMA, jf. nærværende artikel og artikel 23c,
stk. 1.
7.
Fastslår embedsmænd fra og andre ledsagende
personer, der er bemyndiget af ESMA, at en person
modsætter sig en undersøgelse, der er påbudt i henhold
til denne artikel, yder den kompetente myndighed i den
pågældende medlemsstat dem den bistand, der er
nødvendig for, at de kan gennemføre deres kontrol på
stedet, og anmoder eventuelt om politiets eller en tilsva
rende retshåndhævende myndigheds bistand.
8.
Kræver den i stk. 1 omhandlede kontrol på stedet
eller den i stk. 7 omhandlede bistand i overensstemmelse
med national lovgivning en dommerkendelse, skal der
anmodes derom. Der kan også anmodes om en sådan
kendelse som en sikkerhedsforanstaltning.
9.
Anmodes der om en dommerkendelse som
omhandlet i stk. 8, kontrollerer den nationale domstol
ægtheden af ESMA's afgørelse og sikrer, at de påtænkte
tvangsindgreb hverken er vilkårlige eller urimelige i
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forhold til undersøgelsens formål. Når den nationale
domstol kontrollerer tvangsindgrebenes proportionalitet,
kan den anmode ESMA om nærmere forklaringer, navnlig
vedrørende grundene til ESMA's mistanke om, at en over
trædelse af denne forordning har fundet sted samt alvoren
af den mistænkte overtrædelse og inddragelsen af den
person, der er genstand for tvangsindgrebene. Den natio
nale domstol skal dog ikke prøve, om kontrollen er
nødvendig som sådan, eller kræve at få forelagt oplysninger
i ESMA's sagsakter. Lovligheden af ESMA's afgørelse kan
kun indklages for Den Europæiske Unions Domstol efter
den i forordning (EU) nr. 1095/2010 fastlagte procedure.

Artikel 23e
Procedureregler for tilsynsforanstaltninger og bøder
1.
Fastslår ESMA i forbindelse med varetagelsen af sine
opgaver i henhold til denne forordning, at der er nærlig
gende grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold
gældende, der udgør en eller flere af de overtrædelser, der
er omhandlet i bilag III, udpeger ESMA en uafhængig efter
forskningsembedsmand internt i ESMA til at undersøge
sagen. Efterforskningsembedsmanden må ikke deltage eller
have deltaget i det direkte eller indirekte tilsyn med eller
registrering af det pågældende kreditvurderingsbureau og
skal udføre sine opgaver uafhængigt af ESMA's tilsynsråd.

2.
Efterforskningsembedsmanden
undersøger
de
påståede overtrædelser under hensyntagen til bemærkninger
fra de personer, der er genstand for undersøgelserne, og
indsender et fuldstændigt dossier med sine resultater til
ESMA's tilsynsråd.

Efterforskningsembedsmanden kan med henblik på udfø
relsen af sine arbejdsopgaver udøve beføjelsen til at
kræve oplysninger i henhold til artikel 23b og til at fore
tage undersøgelser og kontroller på stedet i henhold til
artikel 23c og 23d. I forbindelse med udøvelsen af disse
beføjelser skal efterforskningsembedsmanden overholde
artikel 23a.

Under udførelsen af sine opgaver har efterforsknings
embedsmanden adgang til alle de dokumenter og oplys
ninger, som ESMA har indsamlet i forbindelse med sine
tilsynsaktiviteter.

3.
Efterforskningsembedsmanden skal efter afslutning af
sin undersøgelse og før indsendelse af dossieret med resul
taterne til ESMA's tilsynsråd give de personer, der er
genstand for undersøgelserne, lejlighed til at blive hørt
om de forhold, der undersøges. Efterforskningsembeds
manden baserer kun sine resultater på forhold, som de
personer, der er genstand for undersøgelserne, har haft
lejlighed til at udtale sig om.

Retten til forsvar for de berørte personer skal sikres fuldt
ud i forbindelse med undersøgelser i henhold til denne
artikel.
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4.
Ved indsendelse af dossieret med resultaterne til
ESMA's tilsynsråd underretter efterforskningsembeds
manden de personer, der er genstand for undersøgelserne,
herom. De personer, der er genstand for undersøgelserne,
har ret til aktindsigt med forbehold af andre personers
berettigede interesse i at beskytte deres forretningshemme
ligheder. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplys
ninger, der vedrører tredjeparter.

en af de overtrædelser, der er omhandlet i bilag III, træffer
det en eller flere af følgende afgørelser om at:

5.
På baggrund af dossieret med efterforskningsembeds
mandens resultater og, når de berørte personer anmoder
herom, efter at have hørt de personer, der er genstand for
undersøgelserne i overensstemmelse med artikel 25 og 36c,
beslutter ESMA's tilsynsråd, om de personer, der har været
genstand for undersøgelserne, har gjort sig skyldige i en
eller flere af de overtrædelser, der er anført i bilag III, og
træffer i så fald en tilsynsforanstaltning i henhold til
artikel 24 og pålægger en bøde i henhold til artikel 36a.

c) suspendere anvendelsen i reguleringsøjemed af kredit
vurderinger udstedt af kreditvurderingsbureauet med
virkning i hele Unionen, indtil overtrædelsen er bragt
til ophør

a) trække kreditvurderingsbureauets registrering tilbage
b) udstede et midlertidigt forbud mod, at kreditvurderings
bureauet udsteder kreditvurderinger med virkning i hele
Unionen, indtil overtrædelsen er bragt til ophør

d) kræve, at kreditvurderingsbureauet bringer overtræ
delsen til ophør
e) offentliggøre meddelelser.

6.
Efterforskningsembedsmanden deltager ikke i drøf
telser i ESMA's tilsynsråd og griber ikke på anden måde
ind i tilsynsrådets beslutningsproces.

2.
ESMA's tilsynsråd tager i forbindelse med de i stk. 1
omhandlede afgørelser hensyn til overtrædelsens art og
alvor ud fra følgende kriterier:
a) overtrædelsens varighed og hyppighed

7.
Kommissionen vedtager yderligere procedureregler for
udøvelsen af beføjelsen til at pålægge bøder eller tvangs
bøder, herunder bestemmelser om retten til forsvar, midler
tidige bestemmelser og opkrævning af bøder eller tvangs
bøder, og vedtager nærmere regler for forældelsesfrister for
pålæggelse og håndhævelse af sanktioner.

b) om overtrædelsen har afsløret alvorlige eller systemiske
svagheder ved virksomhedens procedurer, dets forvalt
ningssystemer eller de interne kontroller
c) om økonomisk kriminalitet blev fremmet eller foranle
diget af eller på anden måde kan tilskrives overtrædelsen

De i første afsnit omhandlede regler vedtages ved hjælp af
delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 38a og
med forbehold af betingelserne i artikel 38b og 38c.

8.
ESMA henviser sager til strafferetlig forfølgelse til de
relevante nationale myndigheder, hvis ESMA i forbindelse
med varetagelsen af sine opgaver i henhold til denne
forordning fastslår, at der er nærliggende grund til at
antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, der kan
betragtes som en overtrædelse af straffelovgivningen. Endvi
dere afholder ESMA sig fra at pålægge bøder eller tvangs
bøder, hvis der allerede foreligger en retskraftig dom om en
tidligere frifindelse eller domfældelse på baggrund af iden
tiske forhold eller forhold, som i det væsentlige er ens, som
følge af en straffesag i henhold til national ret.

Artikel 24
Tilsynsforanstaltninger truffet af ESMA
1.
Fastslår ESMA's tilsynsråd i henhold til artikel 23e,
stk. 5, at et kreditvurderingsbureau har gjort sig skyldig i

d) om overtrædelsen er begået forsætligt eller uagtsomt.
3.
Inden ESMA's tilsynsråd træffer de i stk. 1, litra a), b)
og c), omhandlede afgørelser, underretter det EBA og
EIOPA herom.
4.
Kreditvurderingerne kan fortsat anvendes i regule
ringsøjemed efter vedtagelsen af de i stk. 1, litra a) og c),
omhandlede afgørelser i en periode på højst:
a) ti arbejdsdage fra den dato, hvor ESMA's afgørelse i
henhold til stk. 5 offentliggøres, hvis der findes kredit
vurderinger af samme finansielle instrument eller enhed,
som er udstedt af andre kreditvurderingsbureauer, der er
registreret i henhold til denne forordning, eller
b) tre måneder fra den dato, hvor af ESMA's afgørelse i
henhold til stk. 5 offentliggøres, hvis der ikke findes
kreditvurderinger af samme finansielle instrument eller
enhed, som er udstedt af andre kreditvurderings
bureauer, der er registreret i henhold til denne forord
ning.
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ESMA's tilsynsråd kan forlænge perioden i litra b), herunder
på anmodning af EBA eller EIOPA, med tre måneder under
ekstraordinære omstændigheder, der kan medføre en
forstyrrelse af markedet eller indvirke på den finansielle
stabilitet.
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KAPITEL III
SAMARBEJDE MELLEM ESMA, KOMPETENTE MYNDIG
HEDER OG KOMPETENTE SEKTORMYNDIGHEDER

Artikel 26
Pligt til at samarbejde

5.
ESMA's tilsynsråd underretter uden unødig forsinkelse
det berørte kreditvurderingsbureau om enhver afgørelse
truffet i henhold til stk. 1 og meddeler de kompetente
myndigheder og kompetente sektormyndigheder, Kommis
sionen, EBA og EIOPA sådanne afgørelser. Det offentliggør
sådanne afgørelser på sit websted senest ti arbejdsdage fra
den dato, hvor afgørelsen blev truffet.

ESMA, EBA, EIOPA, de kompetente myndigheder og de
kompetente sektormyndigheder samarbejder i det omfang,
det er nødvendigt med henblik på denne forordning og den
relevante sektorlovgivning.

Artikel 27
Udveksling af oplysninger

Når ESMA's tilsynsråd offentliggør den i første afsnit
omhandlede afgørelse, offentliggør det også det pågældende
kreditvurderingsbureaus ret til at påklage afgørelsen, i givet
fald at en sådan klage er indgivet med angivelse af, at en
sådan klage ikke har opsættende virkning, samt at klage
nævnet kan suspendere anvendelsen af den påklagede afgø
relse i henhold til artikel 60, stk. 3, i forordning (EU) nr.
1095/2010.

Artikel 25
Høring af de berørte personer
1.
Før ESMA's tilsynsråd træffer afgørelse i henhold til
artikel 24, stk. 1, giver det de personer, som proceduren
omfatter, lejlighed til at blive hørt om ESMA's resultater.
ESMA's tilsynsråd lægger kun de resultater til grund for sine
afgørelser, som de personer, som proceduren omfatter, har
haft lejlighed til at udtale sig om.

1.
ESMA, de kompetente myndigheder og de kompe
tente sektormyndigheder giver uden unødig forsinkelse
hinanden de oplysninger, der er nødvendige for, at de
kan udføre deres opgaver i henhold til denne forordning
og den relevante sektorlovgivning.

2.
ESMA kan til centralbanker, Det Europæiske System
af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank i deres
egenskab af pengepolitiske myndigheder, Det Europæiske
Råd for Systemiske Risici og eventuelt andre offentlige
myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med betalingsog afviklingssystemer, videregive de fortrolige oplysninger,
der er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver. På
tilsvarende vis må sådanne myndigheder eller organer ikke
forhindres i at videregive oplysninger til ESMA, som ESMA
har brug for til at varetage sine opgaver i henhold til denne
forordning.«

12) Artikel 28 og 29 udgår.
Første afsnit finder ikke anvendelse, hvis der er behov for
en hasteforanstaltning for at imødegå en overhængende
fare for, at det finansielle system lider væsentlig skade. I
så fald kan ESMA's tilsynsråd træffe midlertidige afgørelser
og giver de berørte personer lejlighed til at blive hørt,
snarest muligt efter at det har truffet sin afgørelse.

2.
Retten til forsvar for de personer, som proceduren
omfatter, skal sikres fuldt ud i procedureforløbet. De har
ret til indsigt i ESMA's sagsakter med forbehold af andre
personers berettigede interesse i at beskytte deres forret
ningshemmeligheder. Retten til aktindsigt omfatter ikke
fortrolige oplysninger.

13) Artikel 30, 31 og 32 affattes således:

»Artikel 30
Delegation af opgaver fra ESMA til kompetente
myndigheder
1.
ESMA kan, hvis det er nødvendigt for at kunne
udføre en tilsynsopgave korrekt, delegere særlige tilsyns
opgaver til den kompetente myndighed i en medlemsstat
i overensstemmelse med de af ESMA udarbejdede retnings
linjer, jf. artikel 21, stk. 2. Disse særlige tilsynsopgaver kan
navnlig omfatte beføjelse til at anmode om oplysninger, jf.
artikel 23b, og foretage undersøgelser og kontroller på
stedet, jf. artikel 23d, stk. 6.

Artikel 25a
Kompetente sektormyndigheder med ansvar for at
føre tilsyn med og håndhæve artikel 4, stk. 1 (brug
af kreditvurderinger)

2.
ESMA hører den relevante kompetente myndighed
inden delegationen af en opgave. Høringerne skal vedrøre:

De kompetente sektormyndigheder er ansvarlige for at føre
tilsyn med og håndhæve artikel 4, stk. 1, i overensstem
melse med den relevante sektorlovgivning.

a) omfanget af den opgave, der skal delegeres
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b) tidsplanen for udførelsen af den opgave, der skal dele
geres, og

c) videregivelse af de nødvendige oplysninger fra og til
ESMA.

3.
I overensstemmelse med forordningen om afgifter,
som skal vedtages af Kommissionen i henhold til
artikel 19, stk. 2, tilbagebetaler ESMA de omkostninger,
som en kompetent myndighed pådrager sig som følge af
udførelsen af delegerede opgaver.
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finansielle institutioner og andre enheder, der er omhandlet
i artikel 4, stk. 1, jf. dog den i stk. 1 omhandlede under
retningspligt. Den underrettende kompetente myndighed
begrunder anmodningen fuldt ud over for ESMA.
Anser ESMA ikke anmodningen for begrundet, oplyser
ESMA skriftligt den underrettende kompetente myndighed
herom og angiver årsagerne hertil. Anser ESMA anmod
ningen for begrundet, træffer ESMA passende foranstalt
ninger med henblik på at løse problemet.
Artikel 32
Tavshedspligt

4.
ESMA tager den i stk. 1 omhandlede delegation op til
fornyet overvejelse med passende mellemrum. Delegationen
af opgaver kan tilbagekaldes på et hvilket som helst tids
punkt.

Delegationen af opgaver berører ikke ESMA's ansvar og
begrænser ikke ESMA's mulighed for at varetage og over
våge delegerede aktiviteter. Tilsynsopgaver i medfør af
denne forordning, herunder registreringsafgørelser, endelige
vurderinger og opfølgende afgørelser vedrørende overtræ
delser delegeres ikke.

Artikel 31
Anmodninger om underretning og suspension fra
kompetente myndigheder
1.
Finder en kompetent myndighed i en medlemsstat, at
handlinger, som er i strid med denne forordning, finder
eller har fundet sted på den pågældende medlemsstats
eller en anden medlemsstats område, underretter den så
præcist som muligt ESMA herom. Finder den kompetente
myndighed det hensigtsmæssigt af undersøgelsesmæssige
hensyn, kan den også foreslå ESMA, at den undersøger
behovet for at anvende de i artikel 23b og 23c omhandlede
beføjelser over for et kreditvurderingsbureau, der er
indblandet i sådanne handlinger.

ESMA træffer passende foranstaltninger. ESMA oplyser den
underrettende kompetente myndighed om resultatet og så
vidt muligt om vigtige forhold i sagens forløb.

2.
Er den underrettende kompetente myndighed i en
medlemsstat af den opfattelse, at et registreret kreditvurde
ringsbureau, hvis kreditvurderinger anvendes inden for den
pågældende medlemsstats område, ikke opfylder de forplig
telser, som følger af denne forordning, og at overtrædel
serne er tilstrækkeligt alvorlige og vedvarende til at have en
væsentlig betydning for beskyttelsen af investorer eller det
finansielle systems stabilitet i den pågældende medlemsstat,
kan den underrettende kompetente myndighed anmode
om, at ESMA suspenderer brugen af det berørte kreditvur
deringsbureaus kreditvurderinger i reguleringsøjemed for de

1.
Tavshedspligten gælder for ESMA, for de kompetente
myndigheder og for alle personer, der arbejder eller har
arbejdet for ESMA, for de kompetente myndigheder eller
for enhver anden person, som ESMA har delegeret opgaver
til, herunder revisorer og sagkyndige, der har indgået en
kontrakt med ESMA. Oplysninger, der er underlagt tavs
hedspligt, må ikke videregives til en anden person eller
myndighed, medmindre sådan videregivelse er nødvendig
i forbindelse med en retsforfølgning.
2.
Alle oplysninger, der i henhold til denne forordning
erhverves af eller udveksles mellem ESMA, de kompetente
myndigheder, de kompetente sektormyndigheder og andre
myndigheder og organer som omhandlet i artikel 27, stk.
2, betragtes som fortrolige, undtagen når ESMA eller den
kompetente myndighed eller en anden myndighed eller et
andet organ på det tidspunkt, hvor oplysningerne blev
meddelt, har erklæret, at disse oplysninger kan videregives,
eller når en sådan videregivelse er nødvendig i forbindelse
med en retsforfølgning.«
14) Artikel 33 udgår.
15) Artikel 34 og 35 affattes således:
»Artikel 34
Aftale om udveksling af oplysninger
ESMA kan kun indgå samarbejdsaftaler om udveksling af
oplysninger med tilsynsmyndigheder i tredjelande, når de
videregivne oplysninger er omfattet af regler om tavsheds
pligt, som mindst svarer til dem, der er omhandlet i
artikel 32.
Sådan udveksling af oplysninger skal have til formål at give
disse tilsynsmyndigheder mulighed for at udføre deres
opgaver.
For så vidt angår overførsel af personoplysninger til et
tredjeland anvender ESMA Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling
af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -orga
nerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (*).

31.5.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

Artikel 35
Videregivelse af oplysninger fra tredjelande
ESMA må kun videregive oplysninger, der er modtaget fra
tilsynsmyndigheder i tredjelande, hvis ESMA eller en
kompetent myndighed har fået en udtrykkelig tilladelse
fra den tilsynsmyndighed, der har overført oplysningerne,
og må i givet fald kun videregive oplysningerne til de
formål, til hvilke denne tilsynsmyndighed har givet sin tilla
delse, eller når sådan videregivelse er nødvendig i forbin
delse med en retsforfølgning.
___________
(*) EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.«

16) Overskriften i afsnit IV, kapitel I »Sanktioner, udvalgspro
cedure og rapportering« ændres til »Sanktioner, bøder,
tvangsbøder, udvalgsprocedure, delegerede beføjelser og
rapportering«.
17) Artikel 36, stk. 1 og 2, affattes således:
»Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner
for overtrædelse af artikel 4, stk. 1, og træffer alle nødven
dige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf.
Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til
overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning.
Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente sektormyn
dighed offentliggør enhver sanktion, der er blevet pålagt
for overtrædelse af artikel 4, stk. 1, medmindre en sådan
offentliggørelse vil være til alvorlig fare for de finansielle
markeder eller forvolde de involverede parter uforholds
mæssig stor skade.«
18) Følgende artikler indsættes:
»Artikel 36a
Bøder
1.
Fastslår ESMA's tilsynsråd i henhold til artikel 23e,
stk. 5, at et kreditvurderingsbureau forsætligt eller uagtsomt
har gjort sig skyldig i en af de overtrædelser, der er
omhandlet i bilag III, vedtager tilsynsrådet en afgørelse
om pålæggelse af en bøde i overensstemmelse med stk. 2.
Et kreditvurderingsbureaus overtrædelse anses for at være
begået forsætligt, hvis ESMA finder objektive faktorer, der
viser, at kreditvurderingsbureauet eller dets øverste ledelse
handlede bevidst med henblik på at begå overtrædelsen.
2.
Grundbeløbet for de i stk. 1 omhandlede bøder ligger
inden for følgende grænser:
a) for så vidt angår de overtrædelser, der er omhandlet i
bilag III, del I, punkt 1-5, 11-15, 19, 20, 23, 28, 30, 32,
33, 35, 41, 43, 50 og 51, er bøden på mindst
500 000 EUR, dog højst 750 000 EUR
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b) for så vidt angår de overtrædelser, der er omhandlet i
bilag III, del I, punkt 6-8, 16-18, 21, 22, 24, 25, 27, 29,
31, 34, 37-40, 42, 45-47, 48, 49, 52 og 54, er bøden
på mindst 300 000 EUR, dog højst 450 000 EUR
c) for så vidt angår de overtrædelser, der er omhandlet i
bilag III, del I, punkt 9, 10, 26, 36, 44 og 53, er bøden
på mindst 100 000 EUR, dog højst 200 000 EUR
d) for så vidt angår de overtrædelser, der er omhandlet i
bilag III, del II, punkt 1, 6, 7 og 8, er bøden på mindst
50 000 EUR, dog højst 150 000 EUR
e) for så vidt angår de overtrædelser, der er omhandlet i
bilag III, del II, punkt 2, 4 og 5, er bøden på mindst
25 000 EUR, dog højst 75 000 EUR
f) for så vidt angår de overtrædelser, der er omhandlet i
bilag III, del II, punkt 3, er bøden på mindst
10 000 EUR, dog højst 50 000 EUR
g) for så vidt angår de overtrædelser, der er omhandlet i
bilag III, del III, punkt 1, 2, 3 og 11, er bøden på
mindst 150 000 EUR, dog højst 300 000 EUR
h) for så vidt angår de overtrædelser, der er omhandlet i
bilag III, del III, punkt 4, 6, 8 og 10, er bøden på
mindst 90 000 EUR, dog højst 200 000 EUR
i) for så vidt angår de overtrædelser, der er omhandlet i
bilag III, del III, punkt 5, 7 og 9, er bøden på mindst
40 000 EUR, dog højst 100 000 EUR.
Med henblik på at afgøre, hvorvidt bødernes grundbeløb
skal være i den lavere, midterste eller højere ende af de i
første afsnit fastsatte beløb, tager ESMA hensyn til det
pågældende kreditvurderingsbureaus årlige omsætning i
det foregående regnskabsår. Grundbeløbet skal være i den
lavere ende for kreditvurderingsbureauer, hvis årlige omsæt
ning er under 10 mio. EUR, den midterste ende for kredit
vurderingsbureauer, hvis årlige omsætning er mellem 10 og
50 mio. EUR, og den højere ende for kreditvurderings
bureauer, hvis årlige omsætning er over 50 mio. EUR.
3.
De grundbeløb, der er fastsat inden for de i stk. 2
nævnte grænser, justeres om nødvendigt under hensyn til
forværrende og formildende faktorer i overensstemmelse
med de relevante koefficienter, der er fastsat i bilag IV.
De relevante forværrende koefficienter anvendes en for en
på grundbeløbet. Finder mere end én forværrende koeffi
cient anvendelse, lægges forskellen mellem grundbeløbet og
det beløb, der fremkommer ved anvendelse af hver enkelt
forværrende koefficient, til grundbeløbet.
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De relevante formildende koefficienter anvendes en for en
på grundbeløbet. Finder mere end én formildende koeffi
cient anvendelse, trækkes forskellen mellem grundbeløbet
og det beløb, der fremkommer ved anvendelse af hver
enkelt formildende koefficient, fra grundbeløbet.

4.
Uanset stk. 2 og 3, må bøden højst udgøre 20 % af
det pågældende kreditvurderingsbureaus årlige omsætning i
det foregående regnskabsår, og hvis kreditvurderings
bureauet direkte eller indirekte har haft en fortjeneste på
grund af overtrædelsen, skal bøden mindst svare til den
pågældende økonomiske fortjeneste.
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2.
Tvangsbøderne skal være effektive og stå i et rimeligt
forhold til overtrædelserne. Tvangsbøderne pålægges dagligt
indtil kreditvurderingsbureauet eller den pågældende person
opfylder den relevante afgørelse, jf. stk. 1.

3.
Uanset stk. 2 skal tvangsbøderne udgøre 3 % af den
gennemsnitlige daglige omsætning i det foregående regn
skabsår eller forbindelse med fysiske personer 2 % af den
gennemsnitlige daglige indtægt i det foregående kalenderår.
De beregnes fra den dato, der er angivet i den afgørelse,
hvorved tvangsbøden pålægges.

4.
Tvangsbøder kan højst pålægges i seks måneder efter
underretningen om ESMA's afgørelse.
Udgør en handling eller undladelse fra et kreditvurderings
bureaus side mere end én overtrædelse som anført i bilag
III, anvendes kun den største bøde i tilknytning til en af
disse overtrædelser beregnet i overensstemmelse med stk. 2
og 3.

Artikel 36b
Tvangsbøder
1.
ESMA's tilsynsråd pålægger ved afgørelse tvangsbøder
med henblik på at tvinge:

a) et kreditvurderingsbureau til at bringe en overtrædelse
til ophør i overensstemmelse med en afgørelse truffet i
henhold til artikel 24, stk. 1, litra d)

b) en person som omhandlet i artikel 23b, stk. 1, til at
afgive udtømmende oplysninger, som krævet ved en
afgørelse i henhold til artikel 23b

Artikel 36c
Høring af de personer, som proceduren omfatter
1.
Før ESMA træffer afgørelse om pålæggelse af en bøde
og/eller tvangsbøde i henhold til artikel 36a eller
artikel 36b, stk. 1, litra a)-d), giver ESMA's tilsynsråd de
personer, som proceduren omfatter, lejlighed til at blive
hørt om ESMA's resultater. ESMA's tilsynsråd lægger kun
de resultater til grund for sine afgørelser, som de personer,
som proceduren omfatter, har haft lejlighed til at udtale sig
om.

2.
Retten til forsvar for de personer, som proceduren
omfatter, skal sikres fuldt ud i procedureforløbet. De har
ret til indsigt i ESMA's sagsakter med forbehold af andre
personers berettigede interesse i at beskytte deres forret
ningshemmeligheder. Retten til aktindsigt omfatter ikke
fortrolige oplysninger eller ESMA's interne forberedende
dokumenter.

Artikel 36d
Offentliggørelse, art, tvangsfuldbyrdelse og overførsel
af bøder og tvangsbøder

c) en person som omhandlet i artikel 23b, stk. 1, til at
underkaste sig en undersøgelse, og navnlig til at udle
vere fuldstændige registre, data, procedurer eller alt
andet ønsket materiale med henblik på at supplere og
korrigere andre oplysninger, som er udleveret i forbin
delse med en undersøgelse, der er iværksat ved en afgø
relse i henhold til artikel 23c

d) en person som omhandlet i artikel 23b, stk. 1, til at
underkaste sig en kontrol på stedet, der er påbudt ved
en afgørelse i henhold til artikel 23d.

1.
ESMA offentliggør, hvilke bøder og tvangsbøder der
er pålagt i henhold til artikel 36a og 36b, medmindre en
sådan offentliggørelse vil være til alvorlig skade for de
finansielle markeder eller forvolde de involverede parter
uforholdsmæssig stor skade.

2.
Bøder og tvangsbøder, der er pålagt i henhold til
artikel 36a og 36b, er af administrativ karakter.

3.
Bøder og tvangsbøder, der er pålagt i henhold til
artikel 36a og 36b, kan tvangsfuldbyrdes.
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Tvangsfuldbyrdelsen sker efter den borgerlige retsplejes
regler i den medlemsstat, på hvis område den finder sted.
Fuldbyrdelsespåtegning skal efter en prøvelse, der kun
omfatter ægtheden af det pågældende fuldbyrdelses
grundlag, påføres af den nationale myndighed, som hver
af medlemsstaternes regeringer har udpeget og gjort ESMA
og Den Europæiske Unions Domstol bekendt med.
Når disse formkrav er opfyldt på rekvirentens begæring,
kan denne lade tvangsfuldbyrdelsen udføre ved indbringelse
direkte for det organ, der ifølge den nationale lovgivning er
kompetent hertil.
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af fireårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges
automatisk for perioder af samme varighed, medmindre
Europa-Parlamentet eller Rådet tilbagekalder delegationen
i henhold til artikel 38b.
2.
Så snart Kommissionen har vedtaget en delegeret
retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet
meddelelse herom.
3.
Beføjelserne til at vedtage delegerede retsakter
tillægges Kommissionen på de i artikel 38b og 38c
anførte betingelser.

Tvangsfuldbyrdelsen kan kun udsættes ved en afgørelse
truffet af Den Europæiske Unions Domstol. Prøvelsen af
fuldbyrdelsesforanstaltningernes lovlighed hører dog under
den berørte medlemsstats domstoles kompetence.

Tilbagekaldelse af delegationen

4.
Bøder og tvangsbøder overføres til Den Europæiske
Unions almindelige budget.

1.
Den i artikel 5, stk. 6, tredje afsnit, artikel 19, stk. 2,
artikel 23e, stk. 7, og artikel 37 omhandlede delegation af
beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parla
mentet eller Rådet.

Artikel 36e
Prøvelse ved Den Europæiske Unions Domstol
Den Europæiske Unions Domstol har fuld prøvelsesret over
afgørelser, hvorved ESMA pålægger en bøde eller en
tvangsbøde. Den kan annullere, nedsætte eller forhøje den
pågældende bøde eller tvangsbøde.«
19) Artikel 37 affattes således:
»Artikel 37
Ændring af bilagene
Kommissionen kan ved hjælp af delegerede retsakter i over
ensstemmelse med artikel 38a og med forbehold af betin
gelserne i artikel 38b og 38c, vedtage foranstaltninger til
ændring af bilagene, bortset fra bilag III, for at tage hensyn
til udviklingen på de finansielle markeder, herunder udvik
lingen på internationalt plan, særlig i forbindelse med nye
finansielle instrumenter.«

Artikel 38b

2.
Den institution, der har indledt en intern procedure
med henblik på at afgøre, om delegationen af beføjelser
skal tilbagekaldes, bestræber sig på at give den anden insti
tution og Kommissionen meddelelse herom i rimelig tid,
inden den endelige afgørelse træffes, med angivelse af,
hvilke delegerede beføjelser der kunne være genstand for
tilbagekaldelse.
3.
Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af
de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til
ophør. Den får virkning øjeblikkeligt eller på et senere
tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldig
heden af de delegerede retsakter, der allerede er trådt i kraft.
Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.
Artikel 38c
Indsigelser mod delegerede retsakter
1.
Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre indsigelse mod
en delegeret retsakt inden for en frist på tre måneder fra
datoen for meddelelsen.

20) Artikel 38, stk. 2, udgår.
21) Følgende artikler indsættes:
»Artikel 38a
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de
delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 5, stk. 6,
tredje afsnit, artikel 19, stk. 2, artikel 23e, stk. 7, og
artikel 37, for en periode på fire år fra den 1 juni 2011
EUT: Indsæt venligst datoen for denne forordnings ikraft
træden.. Kommissionen aflægger rapport vedrørende de
delegerede beføjelser senest seks måneder inden udløbet

Fristen forlænges med tre måneder på initiativ af EuropaParlamentet eller Rådet.
2.
Har hverken Europa-Parlamentet eller Rådet ved
udløbet af den i stk. 1 omhandlede frist gjort indsigelse
mod den delegerede retsakt, offentliggøres den i Den Euro
pæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er
fastsat heri.
Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske
Unions Tidende og træde i kraft inden fristens udløb, hvis
både Europa-Parlamentet og Rådet har meddelt Kommis
sionen, at de ikke agter at gøre indsigelse.
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3.
Gør Europa-Parlamentet eller Rådet indsigelse mod en
delegeret retsakt inden udløbet af den i stk. 1 omhandlede
frist, træder den ikke i kraft. Den institution, der gør indsi
gelse mod den delegerede retsakt, anfører begrundelser
herfor, jf. artikel 296 i traktaten om Den Europæiske
Unions funktionsmåde.«
22) I artikel 39 foretages følgende ændringer:
a) stk. 2 udgår
b) stk. 3 affattes således:
»3.
Senest den 1. juli 2011 forelægger Kommissionen
på baggrund af udviklingen i de regulerings- og tilsyns
mæssige rammer for kreditvurderingsbureauer i tredje
lande Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om virk
ningerne af denne udvikling og af de i artikel 40
omhandlede overgangsbestemmelser for de finansielle
markeders stabilitet i Unionen.«
23) Følgende artikel indsættes:
»Artikel 39a
Rapport fra ESMA
Senest den 31. december 2011 foretager ESMA et skøn
over personale- og ressourcebehovene i forbindelse med
udøvelsen af dens beføjelser og varetagelsen af dens
opgaver i overensstemmelse med denne forordning og fore
lægger Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en
rapport.«
24) Artikel 40, stk. 3, affattes således:
»Eksisterende kreditvurderingsbureauer kan fortsætte med
at udstede kreditvurderinger, der kan anvendes i regule
ringsøjemed af de i artikel 4, stk. 1, omhandlede finansielle
institutioner og andre enheder, medmindre registrering
nægtes. Nægtes registrering, finder artikel 24, stk. 4 og 5,
anvendelse.«
25) Følgende artikel indsættes:

31.5.2011

En ansøgning om registrering, der er modtaget af hjemlan
dets kompetente myndigheder eller af det relevante kolle
gium senest den 7. september 2010, overføres dog ikke til
ESMA, og afgørelsen om meddelelse eller nægtelse af regi
strering, træffes af disse myndigheder og det relevante
kollegium.

2.
Med forbehold af stk. 1, andet afsnit, overtages even
tuelle sagsakter og arbejdsdokumenter, der er knyttet til
tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter i forbindelse med kredit
vurderingsbureauer, herunder eventuelle igangværende
undersøgelser eller håndhævelsesforanstaltninger, eller
bekræftede genparter heraf, af ESMA på den i stk. 1
omhandlede dato.

3.
De kompetente myndigheder og kollegier, som er
omhandlet i stk. 1, sikrer, at eventuelle eksisterende registre
og arbejdsdokumenter, eller bekræftede genparter heraf,
overføres til ESMA snarest muligt og under alle omstæn
digheder senest den 1. juli 2011. Disse kompetente
myndigheder og kollegier yder også ESMA den bistand
og rådgivning, der er nødvendig for at fremme en effektiv
overdragelse og videreførelse af tilsyns- og håndhævelses
aktiviteter i forbindelse med kreditvurderingsbureauer.

4.
ESMA fungerer som den retlige efterfølger for de
kompetente myndigheder og kollegier, der er omhandlet i
stk. 1, i forbindelse med eventuelle administrative eller
retlige procedurer som følge af disse kompetente myndig
heders og kollegiers tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter i
forbindelse med forhold, der henhører under denne forord
ning.

5.
Enhver registrering af et kreditvurderingsbureau, jf.
afsnit III, kapitel I, der er foretaget af en kompetent
myndighed som omhandlet i denne artikels stk. 1,
bevarer sin gyldighed efter overdragelsen af beføjelser til
ESMA.

6.
Senest den 1. juli 2014 gennemfører ESMA som led i
sit løbende tilsyn mindst en undersøgelse af alle kreditvur
deringsbureauer, der henhører under dens tilsynsbefø
jelser.«.

26) Bilag I ændres som anført i bilag I til denne forordning.

»Artikel 40a
Overgangsbestemmelser i forbindelse med ESMA
1.
Alle beføjelser og opgaver, der er knyttet til tilsynsog håndhævelsesaktiviteter i forbindelse med kreditvurde
ringsbureauer, som blev overdraget til de kompetente
myndigheder, uanset om de fungerede som kompetente
myndigheder i hjemlandet eller ikke, og tilsynskollegier
(kollegier) i de tilfælde, hvor de er oprettet, bringes til
ophør den 1. juli 2011.

27) Bilagene i bilag II indsættes.

Artikel 2
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Strasbourg, den 11. maj 2011.

På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

J. BUZEK

GYŐRI E.
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Formand
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BILAG I
I bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009 foretages følgende ændringer:
1) Afsnit A, punkt 2, sidste afsnit, affattes således:
»Udtalelser fra de uafhængige medlemmer af administrations- eller tilsynsorganet om de i litra a)-d) omhandlede
anliggender, forelægges regelmæssigt organet og stilles til rådighed for ESMA på anmodning.«
2) Afsnit B, punkt 8, første afsnit, affattes således:
»8. De i punkt 7 omhandlede registre og revisionsspor skal opbevares i det registrerede kreditvurderingsbureaus lokaler
i mindst fem år og stilles til rådighed for ESMA på anmodning.«
3) I afsnit E, del II, punkt 2, første afsnit, affattes således:
»2. årligt gives følgende oplysninger:
a) en liste over kreditvurderingsbureauets 20 største kunder efter den indtægt, de repræsenterer
b) en liste over de af kreditvurderingsbureauets kunder, hvis bidrag til den vækst, der er skabt i bureauets indtægt i
det forudgående regnskabsår, oversteg væksten i bureauets samlede indtægt i det pågældende år med en faktor
på over 1,5. Hver af disse kunder skal kun anføres på listen, når de i det pågældende år repræsenterede mere
end 0,25 % af kreditvurderingsbureauets samlede indtægt på verdensplan, og
c) en oversigt over de i det pågældende år udstedte kreditvurderinger, hvoraf andelen af uopfordrede kreditvur
deringer fremgår.«
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BILAG II
Følgende bilag indsættes i forordning (EF) nr. 1060/2009:
»BILAG III
Liste over de i artikel 24, stk. 1, og artikel 36a, stk. 1, omhandlede overtrædelser
I.

Overtrædelser i forbindelse med interessekonflikter samt organisatoriske krav eller driftskrav
1. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 4, stk. 3, ved at validere en kreditvurdering udstedt i et tredjeland,
uden at opfylde betingelserne i nævnte stykke, medmindre kreditvurderingsbureauet ikke har kendskab til eller
kontrol over årsagen til denne overtrædelse.
2. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 4, stk. 4, andet afsnit, ved at udnytte valideringen af en kreditvur
dering udstedt i et tredjeland med henblik på at omgå kravene i denne forordning.
3. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit A, punkt 1, ved at undlade
at oprette et administrations- eller tilsynsorgan.
4. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit A, punkt 2, første afsnit,
ved at undlade at sikre, at dets forretningsinteresser ikke begrænser kreditvurderingsaktiviteternes uafhængighed
eller nøjagtighed.
5. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit A, punkt 2, andet afsnit,
ved at udpege en øverste ledelse, som ikke har et godt omdømme, ikke har tilstrækkelige kvalifikationer og
tilstrækkelig erfaring, og som ikke kan sikre en sund og forsvarlig forvaltning af kreditvurderingsbureauet.
6. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit A, punkt 2, tredje afsnit,
ved at undlade at udpege det krævede antal uafhængige medlemmer af sit administrations- eller tilsynsorgan.
7. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit A, punkt 2, fjerde afsnit,
ved at knytte aflønningen af de uafhængige medlemmer af sit administrations- eller tilsynsorgan til kreditvurde
ringsbureauets driftsresultater eller aflønne dem på en måde, som ikke sikrer uafhængigheden af deres vurdering
eller ved at fastsatte en embedsperiode for de uafhængige medlemmer af sit administrations- eller tilsynsorgan på
mere end fem år eller således, at den kan fornyes, eller ved at afskedige et uafhængigt medlem af administrationseller tilsynsorganets i andre tilfælde end forseelse eller utilstrækkelig faglig indsats.
8. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit A, punkt 2, femte afsnit,
ved at udpege medlemmer af sit administrations- eller tilsynsorgan, som ikke har en tilstrækkelig ekspertise inden
for finansielle tjenester eller, hvor kreditvurderingsbureauet foretager kreditvurdering af strukturerede finansielle
instrumenter, ved ikke at udpege mindst et uafhængigt medlem og et andet medlem af dette organ, der har et
indgående kendskab til og stor erfaring på ledelsesniveau om markederne for strukturerede finansielle instru
menter.
9. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit A, punkt 2, sjette afsnit,
ved at undlade at sikre, at de uafhængige medlemmer af dets administrations- eller tilsynsorgan udfører deres
overvågningsopgaver i forbindelse med ethvert af de i sjette afsnit til nævnte punkt omhandlede anliggender.
10. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit A, punkt 2, syvende afsnit,
ved at undlade at sikre, at de uafhængige medlemmer af administrations- eller tilsynsorganet regelmæssigt
forelægger organet udtalelser om de i sjette afsnit til nævnte punkt omhandlede anliggender og stiller disse
udtalelser til rådighed for ESMA på anmodning.
11. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit A, punkt 3, ved at undlade
at fastsætte fyldestgørende politikker eller procedurer for at sikre, at det opfylder sine forpligtelser i henhold til
denne forordning.
12. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit A, punkt 4, ved at undlade
at have passende administrative og regnskabsmæssige procedurer, interne kontrolmekanismer, effektive proce
durer til risikovurdering og effektive kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger på edb-området eller ved ikke at
gennemføre eller til enhver tid have beslutningsprocedurer og organisatoriske strukturer som påkrævet i nævnte
punkt.
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13. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit A, punkt 5, ved at undlade
at oprette og til enhver tid have en permanent og effektiv compliancefunktionsafdeling (»compliancefunktion«),
der fungerer uafhængigt.
14. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit A, punkt 6, første afsnit
ved at undlade at sikre, at de betingelser, som gør det muligt for compliancefunktionen at varetage sine ansvars
områder korrekt og uafhængigt, som fastsat i første afsnit i nævnte punkt, er opfyldt.
15. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit A, punkt 7, ved at undlade
at træffe passende og effektive organisatoriske og administrative foranstaltninger til at forebygge, identificere,
eliminere eller håndtere og offentliggøre de i bilag I, afsnit B, punkt 1, omhandlede interessekonflikter eller ved at
undlade at sørge for, at der føres registre over alle alvorlige trusler mod kreditvurderingsaktiviteternes uafhæn
gighed, herunder mod de i bilag I, afsnit C, omhandlede regler vedrørende kreditvurderingsanalytikere, samt de
beskyttelsesforanstaltninger, der træffes for at imødegå disse trusler.
16. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit A, punkt 8, ved at undlade
at anvende passende systemer, ressourcer og procedurer til at sikre kontinuitet og regelmæssighed i gennem
førelsen af sine kreditvurderingsaktiviteter.
17. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit A, punkt 9, ved at undlade
at etablere en kontrolfunktion, som:
a) er ansvarlig for regelmæssig kontrol af sine metoder, modeller og de vigtigste udgangshypoteser, samt af alle
væsentlige ændringer heraf eller af hensigtsmæssigheden af disse metoder, modeller og de vigtigste udgangs
hypoteser, såfremt de anvendes eller påtænkes anvendt til vurdering af nye finansielle instrumenter
b) er uafhængig af de forretningsområder, der er ansvarlige for kreditvurderingsaktiviteter, og
c) rapporterer til medlemmerne af administrations- eller tilsynsorganet.
18. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit A, punkt 10, ved at
undlade at overvåge og evaluere hensigtsmæssigheden og effektiviteten af sine systemer, interne kontrolmeka
nismer og ordninger, der etableres i overensstemmelse med denne forordning, samt ved at undlade at træffe
passende foranstaltninger til at afhjælpe eventuelle mangler.
19. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit B, punkt 1, ved at undlade
at identificere, eliminere eller håndtere og klart og tydeligt offentliggøre enhver eksisterende eller potentiel
interessekonflikt, der kan påvirke de analyser og vurderinger, som dets kreditvurderingsanalytikere, ansatte eller
enhver anden fysisk person, hvis tjenester stilles til rådighed for eller er under kontrol af kreditvurderingsbureauet,
og som er direkte involveret i udstedelsen af kreditvurderinger, samt personer, der godkender kreditvurderinger,
foretager.
20. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit B, punkt 3, første afsnit,
ved at udstede en kreditvurdering under nogen af de omstændigheder, der er fastsat i første afsnit af nævnte
punkt, eller, i forbindelse med en eksisterende kreditvurdering, ved at undlade omgående at oplyse, at kredit
vurderingen eventuelt kan være usikker på grund af nævnte omstændigheder.
21. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit B, punkt 3, andet afsnit,
ved at undlade straks at vurdere, om der er grundlag for en fornyet vurdering eller tilbagetrækning af den
eksisterende kreditvurdering.
22. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit B, punkt 4, første afsnit,
ved at udføre konsulent- eller rådgivningsaktiviteter for den kreditvurderede enhed eller en tilknyttet tredjepart
vedrørende dennes selskabsstruktur eller juridiske struktur, aktiver, passiver eller aktiviteter.
23. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit B, punkt 4, tredje afsnit,
første sætningsled, ved at undlade at sikre, at udførelsen af accessoriske tjenester ikke medfører en interessekon
flikt i forhold til dets kreditvurderingsaktiviteter.
24. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit B, punkt 5, ved at undlade
at sikre, at kreditvurderingsanalytikere eller personer, der godkender kreditvurderinger, fremsætter forslag eller
giver anbefalinger om udformningen af strukturerede finansielle instrumenter, om hvilke kreditvurderingsbureauet
forventes at udstede en kreditvurdering.
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25. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit B, punkt 6, ved at undlade
at udforme sine rapporterings- og kommunikationskanaler således, at det sikres, at de i afsnit B, punkt 1,
omhandlede personer er uafhængige i forhold til andre af kreditvurderingsbureauets aktiviteter, som udføres
på kommercielt grundlag.
26. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit B, punkt 8, andet afsnit,
ved at undlade at opbevare registrene i mindst tre år, når registreringen af bureauet tilbagetrækkes.
27. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 7, stk. 1, ved at undlade at sikre, at kreditvurderingsanalytikere, dets
ansatte samt enhver anden fysisk person, hvis tjenester stilles til rådighed for eller er under dets kontrol, og som
er direkte involveret i kreditvurderingsaktiviteter, besidder en passende viden og erfaring i forhold til de opgaver,
de udfører.
28. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 7, stk. 2, ved at undlade at sikre, at de i artikel 7, stk. 1, nævnte
personer ikke tager initiativ til eller deltager i forhandlinger vedrørende vederlag eller betalinger med en kredit
vurderet enhed, en tilknyttet tredjepart eller enhver person, der er direkte eller indirekte forbundet med den
kreditvurderede enhed ved et kontrolforhold.
29. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 7, stk. 3, sammenholdt med bilag I, afsnit C, punkt 3, litra a), ved at
undlade at sikre, at personer, der er omhandlet i nævnte afsnits punkt 1, træffer alle passende foranstaltninger til
at beskytte kreditvurderingsbureauets ejendom og dokumenter mod svig, tyveri eller misbrug under hensyntagen
til arten, omfanget og kompleksiteten af dets virksomhed og arten og omfanget af dets kreditvurderingsaktiviteter.
30. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 7, stk. 3, sammenholdt med bilag I, afsnit C, punkt 5, ved at en
person, der er omhandlet i nævnte afsnits punkt 1, påføres negative følger, når den pågældende til den medar
bejder, som er ansvarlig for compliancefunktionen, indberetter, at en anden person, som omhandlet i punkt 1 i
nævnt afsnit, har begået en handling, som førstnævnte anser som ulovlig.
31. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 7, stk. 3, sammenholdt med bilag I, afsnit C, punkt 6, ved, når en
kreditvurderingsanalytiker afslutter sit ansættelsesforhold og bliver ansat i en kreditvurderet enhed, i hvis kredit
vurdering den pågældende har været involveret, eller i en finansiel virksomhed, hvormed den pågældende har haft
kontakt som led i sit arbejde i kreditvurderingsbureauet, at undlade at foretage en gennemgang af kreditvurde
ringsanalytikerens arbejde i de sidste to år inden vedkommendes fratræden.
32. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 7, stk. 3, sammenholdt med bilag I, afsnit C, punkt 1, ved at undlade
at sikre, at en person, der er omhandlet i nævnte punkt, ikke køber eller sælger eller deltager i en transaktion
vedrørende et finansielt instrument som omhandlet i dette punkt.
33. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 7, stk. 3, sammenholdt med bilag I, afsnit C, punkt 2, ved at undlade
at sikre, at en person, der er omhandlet i nævnte afsnits punkt 1, ikke deltager i eller på anden måde påvirker
fastsættelsen af en kreditvurdering, som fastsat i punkt 2 i nævnte afsnit.
34. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 7, stk. 3, sammenholdt med bilag I, afsnit C, punkt 3, litra b), c) og
d), ved at undlade at sikre, at en person, der er omhandlet i nævnte afsnits punkt 1, ikke videregiver, anvender
eller deler oplysninger, som nævnt i disse punkter.
35. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 7, stk. 3, sammenholdt med bilag I, afsnit C, punkt 4, ved at undlade
at sikre, at en person, der er omhandlet i nævnte afsnits punkt 1, ikke anmoder om eller modtager penge, gaver
eller fordele fra en person, der indgår i et forretningsforhold med kreditvurderingsbureauet.
36. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 7, stk. 3, sammenholdt med bilag I, afsnit C, punkt 7, ved at undlade
at sikre, at en person, der er omhandlet i nævnte afsnits punkt 1, ikke påtager sig en ledende stilling i den
kreditvurderede enhed eller dens tilknyttede tredjepart seks måneder efter kreditvurderingen.
37. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 7, stk. 4, sammenholdt med bilag I, afsnit C, punkt 8, først afsnit,
litra a), ved at undlade at sikre, at den ledende kreditvurderingsanalytiker ikke er involveret i kreditvurderings
aktiviteter knyttet til den samme kreditvurderede enhed eller dens tilknyttede tredjeparter i mere end højst fire år.
38. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 7, stk. 4, sammenholdt med bilag I, afsnit C, punkt 8, først afsnit,
litra b), ved at undlade at sikre, at en kreditvurderingsanalytiker ikke er involveret i kreditvurderingsaktiviteter
knyttet til den samme kreditvurderede enhed eller dens tilknyttede tredjeparter i mere end højst fem år.
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39. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 7, stk. 4, sammenholdt med bilag I, afsnit C, punkt 8, første afsnit,
litra c), ved at undlade at sikre, at en person, som godkender kreditvurderinger, ikke er involveret i kreditvur
deringsaktiviteter knyttet til den samme kreditvurderede enhed eller dens tilknyttede tredjeparter i mere end højst
syv år.
40. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 7, stk. 4, sammenholdt med bilag I, afsnit C, punkt 8, andet afsnit,
ved at undlade at sikre, at en person, der er omhandlet i første afsnit, litra a), b) og c), i nævnte punkt ikke er
involveret i kreditvurderingsaktiviteter knyttet til den i disse litraer omhandlede kreditvurderede enhed eller dens
tilknyttede tredjeparter, inden for to år efter udløbet af de i ovennævnte litraer fastsatte perioder.
41. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 7, stk. 5, ved at indføre løn- eller præstationsevaluering, som er
afhængig af den indtægt, som kreditvurderingsbureauet får fra de kreditvurderede enheder eller tilknyttede
tredjeparter.
42. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 8, stk. 2, ved at undlade at vedtage, gennemføre og håndhæve
passende foranstaltninger med henblik på at sikre, at de kreditvurderinger, som det udsteder, er baseret på en
grundig analyse af alle de oplysninger, som det er i besiddelse af, og som er relevante for analysen i henhold til de
anvendte vurderingsmetoder.
43. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 8, stk. 3, ved at undlade at anvende vurderingsmetoder, der er
stringente, systematiske og kontinuerlige, og som verificeres på baggrund af den historiske erfaring, herunder
nærmere efterprøvning (»backtesting«).
44. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 8, stk. 4, første afsnit, ved at nægte at udstede en kreditvurdering af
en enhed eller et finansielt instrument under henvisning til, at en del af enheden eller det finansielle instrument
tidligere er blevet vurderet af et andet kreditvurderingsbureau.
45. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 8, stk. 4, andet afsnit, ved at undlade at registrere alle de tilfælde,
hvor det i forbindelse med kreditvurderingsprocessen afviger fra eksisterende kreditvurderinger, der er udarbejdet
af et andet kreditvurderingsbureau, for så vidt angår underliggende aktiver eller strukturerede finansielle instru
menter, og ved at undlade at give en begrundelse for denne afvigelse.
46. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 8, stk. 5, første punktum, ved at undlade at overvåge sine kredit
vurderinger eller ved at undlade at revurdere sine kreditvurderinger og metoder løbende og mindst en gang om
året.
47. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 8, stk. 5, andet punktum, ved at undlade at etablere interne proce
durer til at overvåge de konsekvenser, som makroøkonomiske ændringer eller ændringer af de finansielle
markedsbetingelser har for dets kreditvurderinger.
48. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 8, stk. 6, litra b), ved at undlade at revurdere de påvirkede kredit
vurderinger i overensstemmelse med nævnte litra ved ændring af metoder, modeller eller de vigtigste udgangs
hypoteser eller ved ikke samtidig at holde de pågældende vurderinger under observation.
49. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 8, stk. 6, litra c), ved at undlade at revurdere en kreditvurdering, der
er udarbejdet på grundlag af de metoder, modeller eller vigtigste udgangshypoteser, som er ændret, hvis den
samlede kombinerede virkning af ændringerne indvirker på denne kreditvurdering.
50. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 9 ved at outsource væsentlige driftsmæssige funktioner på en sådan
måde, at kvaliteten af kreditvurderingsbureauets interne kontrol eller ESMA's mulighed for at føre tilsyn med
kreditvurderingsbureauets overholdelse af denne forordning forringes væsentligt.
51. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 10, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit D, del I, punkt 4, andet
afsnit, ved at udstede en kreditvurdering eller afstå fra trække en eksisterende kreditvurdering tilbage i et tilfælde,
hvor manglen på pålidelige oplysninger eller den komplekse struktur af en ny type finansielt instrument eller
kvaliteten af de tilgængelige oplysninger ikke er tilfredsstillende eller rejser alvorlig tvivl med hensyn til, hvorvidt
et kreditvurderingsbureau kan udstede en pålidelig kreditvurdering.
52. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 10, stk. 6, ved at benytte ESMA's eller en kompetent myndigheds
navn på en sådan måde, at det giver det udseende af eller lader formode, at ESMA eller en kompetent myndighed
har valideret eller godkendt kreditvurderingsbureauets kreditvurderinger eller kreditvurderingsaktiviteter.
53. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 13 ved at opkræve gebyr for de oplysninger, der leveres i henhold til
artikel 8-12.
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54. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 14, stk. 1, ved at undlade at ansøge om registrering med henblik på
artikel 2, stk. 1, når det er en juridisk person, der er etableret inden for Unionen.
II. Overtrædelser i forbindelse med hindringer for tilsynsaktiviteterne
1. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit B, punkt 7, ved at undlade
at føre registre og revisionsspor af dets kreditvurderingsaktiviteter, som krævet i disse bestemmelser.
2. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit B, punkt 8, første afsnit,
ved at undlade at opbevare de i punkt 7 i afsnit B omhandlede registre og revisionsspor i sine lokaler i mindst
fem år eller ved at undlade at stille disse registre og revisionsspor til rådighed for ESMA på anmodning.
3. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit B, punkt 9, ved at undlade
at opbevare registre over kreditvurderingsbureauets og den kreditvurderede enheds eller dens tilknyttede tredje
parters respektive rettigheder og pligter i henhold til en aftale om udførelse af kreditvurderingstjenester, så længe
som forholdet mellem denne kreditvurderede enhed eller dens tilknyttede tredjeparter eksisterer.
4. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 11, stk. 2, ved at undlade at stille de ønskede oplysninger til rådighed
eller ved at undlade at afgive disse oplysninger i det ønskede format, jf. nævnte stykke.
5. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 11, stk. 3, sammenholdt med bilag I, afsnit E, del I, punkt 2, ved at
undlade at give ESMA en liste over sine accessoriske tjenester.
6. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 14, stk. 3, andet afsnit, ved at undlade at underrette ESMA om enhver
væsentlig ændring af betingelserne for den første registrering i overensstemmelse med dette afsnit.
7. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 23b, stk. 1, ved at forelægge ukorrekte eller vildledende oplysninger
som svar på en simpel anmodning om oplysninger i medfør af artikel 23b, stk. 2, eller som svar på en afgørelse,
der kræver oplysninger i medfør af artikel 23b, stk. 3.
8. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 23c, stk. 1, litra c), ved at forelægge ukorrekte eller vildledende svar
på spørgsmål, der stilles i medfør af dette litra.
III. Overtrædelser i forbindelse med bestemmelserne om oplysninger
1. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit B, punkt 2, ved at undlade
at offentliggøre navnene på de kreditvurderede enheder eller tilknyttede tredjeparter, hvorfra det modtager mere
end 5 % af sin årlige indtægt.
2. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit B, punkt 4, tredje afsnit,
andet sætningsled, ved at undlade at oplyse i sin endelige kreditvurdering, hvilke accessoriske tjenester der er ydet
til den kreditvurderede enhed eller enhver tilknyttet tredjepart.
3. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 8, stk. 1, ved at undlade at offentliggøre de metoder, modeller og
vigtigste udgangshypoteser, det anvender i sine kreditvurderingsaktiviteter, jf. bilag I, afsnit E, del I, punkt 5.
4. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 8, stk. 6, litra a), ved at undlade straks at give meddelelse om
omfanget af de kreditvurderinger, der forventes at blive påvirket ved ændring af metoder, modeller og de vigtigste
udgangshypoteser og ved ikke at gøre dette ved hjælp af samme kommunikationsmidler, som blev anvendt ved
distributionen af de pågældende kreditvurderinger.
5. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 10, stk. 1, ved at undlade at offentliggøre beslutninger om at indstille
en kreditvurdering samt en fyldestgørende begrundelse for beslutningen rettidigt og på et ikke-selektivt grundlag.
6. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 10, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit D, del I, punkt 1 eller 2,
punkt 4, første afsnit, eller punkt 5 eller bilag I, afsnit D, del II, ved at undlade at give de oplysninger, der kræves
i henhold til disse bestemmelser, ved fremlæggelse af en kreditvurdering.
7. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 10, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit D, del I, punkt 3,ved at
undlade at informere den kreditvurderede enhed senest 12 timer inden offentliggørelse af kreditvurderingen.
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8. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 10, stk. 3, ved at undlade at sikre, at de kreditvurderingskategorier,
der anvendes for strukturerede finansielle instrumenter, klart adskilles ved at benytte et supplerende symbol, som
adskiller dem fra de kreditvurderingskategorier, der er forbundet med alle andre enheder, finansielle instrumenter
eller finansielle forpligtelser.
9. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 10, stk. 4, ved at undlade at offentliggøre sine politikker og proce
durer vedrørende uopfordrede kreditvurderinger.
10. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 10, stk. 5, ved at undlade at give de oplysninger, der kræves i
henhold til det pågældende stykke ved udstedelse af en uopfordret kreditvurdering, eller ved at undlade at
angive en uopfordret kreditvurdering som en sådan.
11. Kreditvurderingsbureauet overtræder artikel 11, stk. 1, ved at undlade på fuldstændig vis at offentliggøre eller
straks at ajourføre oplysninger om de i bilag I, afsnit E, del I, anførte forhold.

BILAG IV
Liste over koefficienter knyttet til skærpende og formildende faktorer i forbindelse med anvendelsen af
artikel 36a, stk. 3
Følgende koefficienter anvendes kumulativt på grundbeløbene i artikel 36a, stk. 2, på grundlag af hver af følgende
skærpende og formildende faktorer:
I. Justeringskoefficienter knyttet til skærpende faktorer
1. Hvis overtrædelsen er begået gentagne gange, anvendes en yderligere koefficient på 1,1 for hver gang, den er
gentaget.
2. Hvis overtrædelsen er begået i mere end seks måneder, anvendes en koefficient på 1,5.
3. Hvis overtrædelsen har afsløret systemiske svagheder ved kreditvurderingsbureauets organisation, navnlig i dets
procedurer, forvaltningssystemer eller interne kontroller, anvendes en koefficient på 2,2.
4. Hvis overtrædelsen har haft en negativ indvirkning på kvaliteten af det pågældende kreditvurderingsbureaus kredit
vurderinger, anvendes en koefficient på 1,5.
5. Hvis overtrædelsen er begået forsætligt, anvendes en koefficient på 2.
6. Hvis der ikke er truffet afhjælpende foranstaltninger, efter at overtrædelsen er konstateret, anvendes en koefficient
på 1,7.
7. Hvis kreditvurderingsbureauets øverste ledelse ikke har samarbejdet med ESMA om gennemførelsen af dennes
undersøgelser, anvendes en koefficient på 1,5.
II. Justeringskoefficienter knyttet til formildende faktorer
1. Hvis overtrædelsen vedrører et forhold omhandlet i bilag III, del II eller III, og er begået i mindre end ti arbejdsdage,
anvendes en koefficient på 0,9.
2. Hvis kreditvurderingsbureauets øverste ledelse kan godtgøre, at den har truffet alle nødvendige foranstaltninger for
at forhindre overtrædelsen, anvendes en koefficient på 0,7.
3. Hvis kreditvurderingsbureauets øverste ledelse hurtigt, effektivt og i fuldt omfang har underrettet ESMA om over
trædelsen, anvendes en koefficient på 0,4.
4. Hvis kreditvurderingsbureauet frivilligt har truffet foranstaltninger til at sikre, at en lignende overtrædelse ikke kan
begås fremover, anvendes en koefficient på 0,6.«.
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