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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 513/2011,
annettu 11 päivänä toukokuuta 2011,
luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EY) N:o 1060/2009 muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,

jotka

(3)

Eurooppa-neuvosto suositti 19 päivänä kesäkuuta 2009
antamissaan päätelmissä, että perustettaisiin Euroopan fi
nanssivalvontajärjestelmä, joka muodostuisi kansallisten
finanssivalvojien verkostosta, joka toimisi yhteistyössä pe
rustettavan kolmen uuden Euroopan valvontaviranomai
sen kanssa. Euroopan finanssivalvontajärjestelmällä olisi
pyrittävä parantamaan kansallisen valvonnan laatua ja
yhdenmukaisuutta, vahvistamaan rajat ylittävien ryhmit
tymien valvontaa perustamalla valvontakollegioita ja laa
timaan eurooppalainen ohjekirja, jota sovellettaisiin sisä
markkinoilla kaikkiin finanssimarkkinoiden toimijoihin.
Eurooppa-neuvosto tähdensi, että Euroopan arvopaperi
markkinaviranomaisella olisi oltava valtuudet valvoa luot
toluokituslaitoksia. Lisäksi komissiolla olisi edelleen ol
tava toimivalta valvoa perussopimusten ja erityisesti Eu
roopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen VII osas
ton I luvun yleisten kilpailusääntöjen noudattamista ky
seisiä sääntöjä koskevien täytäntöönpanosäännösten mu
kaisesti.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o
1095/2010 (4) on perustettu Euroopan valvontaviran
omainen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen),
jäljempänä ’arvopaperimarkkinaviranomainen’.

(5)

Arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivallan laajuus
olisi määritettävä selvästi, jotta finanssimarkkinoiden toi
mijat tietäisivät, mikä viranomainen on toimivaltainen
luottoluokituslaitosten toimialalla. Arvopaperimarkkinavi
ranomaiselle olisi annettava yleinen toimivalta rekiste
röintiin ja rekisteröityjen laitosten jatkuvaan valvontaan
liittyvissä asioissa Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1060/2009 (5) nojalla.

(6)

Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi oltava yksin vas
tuussa luottoluokituslaitosten rekisteröinnistä ja valvon
nasta. Silloin, kun arvopaperimarkkinaviranomainen on
siirtänyt tiettyjä tehtäviä toimivaltaisille viranomaisille, ar
vopaperimarkkinaviranomaisen olisi edelleen oltava oike
udellisesti vastuussa. Kansallisten toimivaltaisten viran
omaisten päälliköiden ja muun henkilöstön olisi osallis
tuttava arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksenteko
prosessiin asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaisesti ja
toimittava arvopaperimarkkinaviranomaisen elinten, ku
ten sen hallintoneuvoston tai sen sisäisten lautakuntien,
jäseninä. Arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava
yksinomainen valta tehdä yhteistyösopimuksia tietojen
vaihdosta kolmansien maiden valvontaviranomaisten
kanssa. Siltä osin kuin toimivaltaiset viranomaiset osallis
tuvat arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksenteko
prosessiin tai suorittavat tehtäviä arvopaperimarkkinavi
ranomaisen nimissä, niiden olisi kuuluttava näiden
yhteistyösopimusten soveltamisen piiriin.

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi
säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausun
non (2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

(2)

Jacques de Larosièren johtaman korkean tason asiantun
tijaryhmän 25 päivänä helmikuuta 2009 julkaisemassa,
komission pyytämässä loppuraportissa todetaan, että Eu
roopan unionin finanssialan valvontakehystä on vahvis
tettava, jotta finanssikriisien riski pienenisi ja jotta kriisit
eivät olisi yhtä vakavia tulevaisuudessa. Siinä suositetaan
pitkälle meneviä uudistuksia valvontarakenteeseen. Asian
tuntijaryhmä katsoi myös, että olisi luotava Euroopan
finanssivalvontajärjestelmä, johon kuuluisi kolme Euroo
pan valvontaviranomaista, yksi pankkialaa, yksi vakuutusja lisäeläkealaa ja yksi arvopaperialaa varten, ja suositteli
Euroopan järjestelmäriskineuvoston perustamista.

Komissio esitti 4 päivänä maaliskuuta 2009 antamassaan
tiedonannossa ”Elvytys Euroopassa”, että se ehdottaisi
lainsäädäntöä, jolla luotaisiin Euroopan finanssivalvojien
järjestelmä, ja antoi tarkempaa tietoa tällaisen uuden val
vontakehyksen mahdollisesta rakenteesta 27 päivänä tou
kokuuta 2009 antamassaan tiedonannossa ”Euroopan fi
nanssivalvonta”, jossa tähdennettiin luottoluokituslaitos
ten valvonnan erityisyyttä.

(1) EUVL C 337, 14.12.2010, s. 1.
(2) EUVL C 54, 19.2.2011, s. 37.
(3) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 15. joulukuuta 2010 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty
11. huhtikuuta 2011.

(4) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.
(5) EUVL L 302, 17.11.2009, s. 1.
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Sellaisten tietojen avoimuudella, joita luokituksen saaneen
rahoitusvälineen liikkeeseenlaskija antaa nimetylle luotto
luokituslaitokselle, voi olla paljon mahdollista lisäarvoa
markkinoiden toiminnan ja sijoittajansuojan kannalta.
Siksi olisi mietittävä, miten parhaiten voitaisiin parantaa
kaikkien rahoitusvälineiden luokitusten perustana olevien
tietojen avoimuutta. Ensinnäkin tietojen ilmoittaminen
muille rekisteröidyille tai sertifioiduille luottoluokituslai
toksille todennäköisesti vahvistaa luottoluokituslaitosten
välistä kilpailua, koska se voi erityisesti johtaa ilman toi
meksiantoa annettujen luokitusten määrän kasvuun. Luo
kitusten antamisen ilman toimeksiantoa tulisi edistää sitä,
että jokaisesta rahoitusvälineestä käytetään useampaa
kuin yhtä luokitusta. Se myös todennäköisesti auttaa vält
tämään mahdollisia eturistiriitoja erityisesti käytettäessä
”liikkeeseenlaskija maksaa” -mallia ja parantaa luottoluo
kitusten laatua. Toiseksi tällaisten tietojen ilmoittaminen
koko markkinoille voisi myös parantaa sijoittajien mah
dollisuutta kehittää omia riskianalyysejaan perustamalla
asianmukaisen huolellisuutensa näihin lisätietoihin. Tällai
nen tietojen ilmoittaminen voisi myös johtaa siihen, että
riippuvuus luottoluokituslaitosten antamista luottoluoki
tuksista vähenee. Näiden perustavoitteiden saavuttami
seksi komission olisi analysoitava kysymyksiä perusteelli
semmin tarkastelemalla edelleen tietojen ilmoittamista
koskevan velvoitteen asianmukaista laajuutta, ottaen huo
mioon sen vaikutus paikallisiin arvopaperistamismarkki
noihin, vuoropuhelun eri osapuolten kanssa, markkinoi
den ja sääntelyn kehittymisen valvonta sekä muilla lain
käyttöalueilla saadut kokemukset. Komission olisi tämän
arvioinnin perusteella esitettävä asianmukaisia lainsäädän
töehdotuksia. Komission arviointien ja ehdotusten avulla
olisi voitava määrittää avoimuutta koskevia uusia velvoit
teita tavalla, joka vastaa parhaiten yleistä etua ja sijoitta
jansuojaa.

Koska luottoluokituksia käytetään koko unionissa, tavan
omainen jako kotijäsenvaltion toimivaltaiseen viranomai
seen ja muihin toimivaltaisiin viranomaisiin sekä valvon
takollegioiden harjoittaman koordinoinnin käyttö eivät
ole kaikkein asianmukaisimpia menetelmiä luottoluoki
tuslaitosten valvonnassa. Arvopaperimarkkinaviranomai
sen perustamisen vuoksi tällaista rakennetta ei ole enää
tarpeen pitää yllä. Rekisteröintimenettelyä olisi näin ollen
järkeistettävä ja määräaikoja vastaavasti lyhennettävä.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi vastattava luotto
luokituslaitosten rekisteröinnistä ja jatkuvasta valvon
nasta, mutta sen ei tulisi vastata luottoluokitusten käyt
täjien valvonnasta. Näin ollen asianomaisen alakohtaisen
lainsäädännön nojalla nimetyt toimivaltaiset viranomaiset
vastaisivat edelleen sen valvonnasta, miten finanssilaitok
set ja muut yhteisöt (kuten luottolaitokset, sijoituspalve
luyritykset, vakuutusyhtiöt, jälleenvakuutusyhtiöt, siirto
kelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoi
mintaa harjoittavat yritykset (yhteissijoitusyritykset), am
matillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset ja vaihtoehtoiset
sijoitusrahastot), joita valvotaan kansallisella tasolla mui
den finanssipalveluja koskevien direktiivien soveltamisen
yhteydessä, käyttävät luottoluokituksia ja miten luotto
luokituksia käytetään tarjousesitteissä.
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(10)

Tarvitaan tehokas väline yhdenmukaisten teknisten stan
dardien laatimiseksi, jotta voidaan helpottaa asetuksen
(EY) N:o 1060/2009 päivittäistä soveltamista käytäntöön
sekä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset ja riittävä
sijoittajan- ja kuluttajansuoja koko unionissa. Koska arvo
paperimarkkinaviranomaisella on pitkälle menevää eri
tyisasiantuntemusta, on tehokasta ja asianmukaista antaa
sen tehtäväksi laatia luonnokset teknisiksi standardeiksi.

(11)

Luottoluokituslaitosten alalla arvopaperimarkkinaviran
omaisen olisi toimitettava komissiolle teknisten standar
dien luonnoksia, jotka koskevat tietoja, jotka luottoluoki
tuslaitoksen on annettava rekisteröintihakemusta varten,
tietoja, jotka luottoluokituslaitoksen on annettava sertifi
ointihakemusta varten ja joiden perusteella arvioidaan sen
systeemistä merkitystä rahoitusmarkkinoiden vakauden
tai luotettavuuden kannalta, sekä lisäksi sellaisten tietojen
esittämistä – rakenne, muoto, tapa ja ilmoituskausi mu
kaan luettuina –, jotka luottoluokituslaitosten on julkis
tettava ja joiden avulla arvioidaan, ovatko luottoluokitus
menetelmät asetuksessa (EY) N:o 1060/2009 säädettyjen
vaatimusten mukaisia, ja arvopaperimarkkinaviranomai
sen suorittamaa jatkuvaa valvontaa varten luottoluokitus
laitoksilta edellytettyjen säännöllisten luokitustietojen si
sältöä ja muotoa. Teknisten sääntelystandardien luonnos
ten olisi oltava komission hyväksymiä asetuksen (EU) N:o
1095/2010 mukaisesti, jotta standardeilla olisi sitovia oi
keusvaikutuksia. Kehittäessään teknisten standardien
luonnoksia arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi otet
tava huomioon Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien
komitean jo antamat ohjeet ja päivitettävä ne, jos se
katsoo sen asianmukaiseksi ja tarpeelliseksi asetuksen
(EY) N:o 1060/2009 sisällön kannalta.

(12)

Aloilla, joihin teknisiä sääntelystandardeja ei sovelleta,
arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava toimivalta
antaa ja saattaa ajan tasalle asetuksen (EY) N:o
1060/2009 soveltamista koskevia ohjeita, jotka eivät
ole sitovia.

(13)

Jotta arvopaperimarkkinaviranomainen voisi suorittaa
tehtävänsä tehokkaasti, sen olisi voitava vaatia pyynnön
tai päätöksen nojalla kaikki tarpeelliset tiedot luottoluo
kituslaitoksilta, luottoluokitustoimintaan osallistuvilta
henkilöiltä, luottoluokitelluilta yhteisöiltä ja niihin liitty
viltä kolmansilta osapuolilta, kolmansilta osapuolilta,
joille luottoluokituslaitokset ovat ulkoistaneet operatii
visia toimintoja, sekä muilta henkilöiltä, jotka läheisesti
ja merkittävästi liittyvät tai ovat muulla tavoin yhteydessä
luottoluokituslaitoksiin tai luottoluokitustoimintaan.
Näitä muita henkilöitä olisivat esimerkiksi luottoluokitus
laitoksen henkilöstö, joka ei suoraan osallistu luottoluo
kitustoimintaan mutta jolla luottoluokituslaitoksessa suo
rittamansa tehtävän vuoksi saattaa olla tärkeää tietoa tie
tystä tapauksesta. Myös yritykset, jotka ovat tarjonneet
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luottoluokituslaitokselle palveluja, saattavat kuulua tähän
ryhmään. Luottoluokituksia käyttävät yritykset eivät kuu
luisi tähän ryhmään. Jos arvopaperimarkkinaviranomai
nen vaatii tällaisia tietoja pyynnön nojalla, pyynnön
kohde ei ole velvollinen antamaan tietoja, mutta jos se
toimii näin vapaaehtoisesti, annetut tiedot eivät saisi olla
virheellisiä tai harhaanjohtavia. Tällaiset tiedot olisi annet
tava saataville viipymättä.

(14)

Jotta arvopaperimarkkinaviranomainen voisi tehokkaasti
käyttää valvontavaltuuksiaan, sillä olisi oltava oikeus suo
rittaa tutkimuksia ja paikalla tehtäviä tarkastuksia.

(15)

Toimivaltaisten viranomaisten olisi ilmoitettava kaikki
asetuksen (EY) N:o 1060/2009 mukaisesti vaadittavat tie
dot, ja avustettava arvopaperimarkkinaviranomaista ja
tehtävä yhteistyötä sen kanssa. Arvopaperimarkkinaviran
omaisen ja toimivaltaisten viranomaisten olisi myös teh
tävä tiivistä yhteistyötä asetuksen (EY) N:o 1060/2009
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen laitosten valvonnasta
vastaavien, alakohtaisten toimivaltaisten viranomaisten
kanssa. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi voitava
siirtää erityisiä valvontatehtäviä jäsenvaltion toimivaltai
selle viranomaiselle esimerkiksi silloin, kun valvontateh
tävä vaatii paikallisten olojen tuntemusta ja niihin liitty
vää kokemusta, joita on helpommin olemassa kansallis
ella tasolla. Mahdollisia tehtäviä, jotka olisi voitava siirtää,
ovat erityisten tutkintatehtävien ja paikalla tehtävien tar
kastusten suorittaminen. Ennen tehtävien siirtämistä ar
vopaperimarkkinaviranomaisen olisi kuultava asian
omaista toimivaltaista viranomaista tehtävien siirtämiseen
liittyvistä yksityiskohtaisista ehdoista, muun muassa siir
rettävän tehtävän laajuudesta, tehtävän suorittamisen ai
kataulusta sekä tarvittavan tiedon välittämisestä arvo
paperimarkkinaviranomaisen toimesta ja arvopaperimark
kinaviranomaiselle.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen
olisi korvattava toimivaltaisille viranomaisille siirretyn
tehtävän suorittaminen komission delegoituna säädök
senä hyväksymän maksuja koskevan asetuksen mukai
sesti. Arvopaperimarkkinaviranomaisen ei kuitenkaan
olisi voitava siirtää rekisteröintipäätöstä.

(16)

(17)

On tarpeen varmistaa, että toimivaltaiset viranomaiset
voivat pyytää arvopaperimarkkinaviranomaista tutki
maan, täyttyvätkö luottoluokituslaitoksen rekisteröinnin
peruuttamista koskevat edellytykset, ja pyytää arvopaperi
markkinaviranomaiselta luokitusten käytön keskeyttä
mistä, jos luottoluokituslaitoksen katsotaan toistuvasti
rikkovan asetusta (EY) N:o 1060/2009 vakavalla tavalla.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi arvioitava pyyntö
ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi voitava määrätä
uhkasakkoja, joiden avulla luottoluokituslaitokset pakote
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taan lopettamaan rikkominen, antamaan arvopaperimark
kinaviranomaisen vaatimat täydelliset tiedot taikka suos
tumaan tutkimukseen tai paikalla suoritettavaan tarkas
tukseen.

(18)

Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi myös voitava
määrätä luottoluokituslaitoksille sakkoja, kun ne sen mie
lestä ovat tahallaan tai tuottamuksellisesti rikkoneet ase
tusta (EY) N:o 1060/2009. Sakkojen olisi vastattava rik
komisten vakavuutta. Rikkomiset olisi jaettava eri ryh
miin, joille määrätään tietynsuuruisia sakkoja. Jotta voi
taisiin laskea tiettyä rikkomista vastaavan sakko, arvo
paperimarkkinaviranomaisen pitäisi käyttää kaksivaiheista
menetelmää, jossa määritetään sakon perusmäärä ja tar
vittaessa perusmäärän mukauttaminen tietyillä kertoi
milla. Perusmäärän määrittämisessä olisi otettava huomi
oon asianomaisen luottoluokituslaitoksen vuosittainen lii
kevaihto, ja mukautuksia olisi tehtävä suurentamalla tai
pienentämällä perusmäärää käyttämällä erilaisia kertoimia
tämän asetuksen mukaisesti.

(19)

Tällä asetuksella määritetään raskauttaviin tai lieventäviin
olosuhteisiin liittyvät kertoimet, jotta arvopaperimarkki
naviranomainen saisi tarvittavat välineet päättääkseen
siitä, millainen sakko on oikeasuhteinen luottoluokituslai
toksen rikkomiseen nähden, kun otetaan huomioon ti
lanne, jossa rikkomiseen on syyllistytty.

(20)

Ennen sakkojen tai uhkasakkojen määräämistä koskevaa
päätöstä arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi annettava
menettelyn kohteina oleville henkilöille mahdollisuus
tulla kuulluiksi, jotta kunnioitettaisiin näiden henkilöiden
puolustautumisoikeuksia.

(21)

Jäsenvaltioilla olisi edelleen oltava toimivalta vahvistaa ja
panna täytäntöön sellaisia seuraamuksia koskevat sään
nöt, joita sovelletaan silloin, kun finanssilaitokset ja
muut yhteisöt rikkovat velvollisuuttaan käyttää sääntely
tarkoituksiin ainoastaan asetuksen (EY) N:o 1060/2009
mukaisesti rekisteröityjen luottoluokituslaitosten antamia
luottoluokituksia.

(22)

Asetuksella ei olisi luotava ennakkotapausta rahallisille tai
ei-rahallisille seuraamuksille, joita Euroopan valvontavi
ranomaiset määräävät rahoitusmarkkinoiden toimijoille
tai muille yrityksille muuntyyppiseen toimintaan liittyen.

(23)

Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi pidättäydyttävä
määräämästä sakkoja tai uhkasakkoja tapauksissa, joissa
aiempi samojen tosiseikkojen tai olennaisilta osiltaan sa
manlaisten tosiseikkojen perusteella annettu vapauttava
tai langettava päätös on tullut lainvoimaiseksi kansallisen
oikeuden mukaisen rikosoikeudellisen menettelyn tulok
sena.
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(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)
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voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden muutok
set, maksuja koskevan asetuksen antaminen, sakkoja ja
uhkasakkoja koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja asetuk
sen (EY) N:o 1060/2009 liitteiden muuttaminen. On eri
tyisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan tote
uttaa asianmukaiset kuulemiset myös asiantuntijatasolla.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen määräämien sakkojen
ja uhkasakkojen olisi oltava täytäntöönpanokelpoisia, ja
niiden täytäntöönpanoon olisi sovellettava sen valtion
säännöksiä lainkäytöstä riita-asioissa, jonka alueella täy
täntöönpano tapahtuu. Lainkäyttöä riita-asioissa koskevat
säännökset eivät sisällä rikosmenettelyä koskevia sääntöjä,
mutta niiden olisi voitava sisältää hallinnollisia menettely
sääntöjä.

Kun luottoluokituslaitos on syyllistynyt rikkomiseen, ar
vopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava valtuudet to
teuttaa ainakin seuraavia valvontatoimenpiteitä: vaatia
luottoluokituslaitosta lopettamaan rikkominen, keskeyttää
luokitusten käyttö sääntelytarkoituksiin, kieltää väliaikai
sesti luottoluokituslaitosta antamasta luokituksia ja – vii
meisenä keinona – peruuttaa rekisteröinti, jos luottoluo
kituslaitos on vakavasti tai toistuvasti rikkonut asetuksen
(EY) N:o 1060/2009 säännöksiä. Arvopaperimarkkinavi
ranomaisen olisi sovellettava valvontatoimenpiteitä ottaen
huomioon rikkomisen luonne ja vakavuus sekä suhteelli
suusperiaate. Ennen valvontatoimenpiteitä koskevan pää
töksen tekemistä arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi
varattava henkilöille, joita menettely koskee, tilaisuus
tulla kuulluksi, jotta kunnioitettaisiin näiden henkilöiden
puolustautumisoikeuksia.

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja nouda
tetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjan sekä jäsenval
tioiden valtiosääntöperinteiden periaatteita. Niinpä tätä
asetusta olisi tulkittava ja sovellettava näiden oikeuksien
ja periaatteiden mukaisesti, mukaan lukien lehdistönva
pauteen ja ilmaisunvapauteen tiedotusvälineissä liittyvät
periaatteet ja niiden, jotka eivät puhu tai ymmärrä oike
udenkäynnin kieltä, oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin,
sillä se sisältyy oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koske
vaan yleiseen oikeuteen.

Oikeusvarmuuden vuoksi on asianmukaista vahvistaa sel
keät siirtymätoimenpiteet tiedostojen ja valmisteluasiakir
jojen siirtämiseksi toimivaltaisilta viranomaisilta arvo
paperimarkkinaviranomaiselle.

Toimivaltaisen viranomaisen luottoluokituslaitokselle
myöntämän rekisteröinnin olisi oltava edelleen voimassa
koko unionissa sen jälkeen, kun valvontavalta on siirretty
toimivaltaisilta viranomaisilta arvopaperimarkkinaviran
omaiselle.

Komissiolle olisi annettava valtuudet antaa Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan
mukaisia delegoituja säädöksiä niiden perusteiden muut
tamisesta ja täsmentämisestä, joilla arvioidaan kolmannen
maan sääntely- ja valvontakehyksen vastaavuutta, jotta
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(30)

Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja
laatiessaan varmistettava, että Euroopan parlamentti ja
neuvosto saavat varhain ja jatkuvasti tietoja tarvittavista
asiakirjoista.

(31)

Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi voitava vastus
taa delegoitua säädöstä kolmen kuukauden kuluessa siitä,
kun säädös on annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin
tai neuvoston aloitteesta määräaikaa olisi voitava tärkeillä
aihealueilla pidentää kolmella kuukaudella. Euroopan par
lamentin ja neuvoston olisi myös voitava ilmoittaa muille
toimielimille, etteivät ne aio vastustaa säädöstä. Tämä
delegoitujen säädösten pikainen hyväksyminen on asian
mukaista erityisesti silloin, kun on noudatettava määräai
koja, esimerkiksi silloin, kun perussäädöksessä asetetaan
komissiolle määräaikoja delegoitujen säädösten antami
seksi.

(32)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
290 artiklaa koskevassa julistuksessa, joka on Lissabonin
sopimuksen hyväksyneen hallitustenvälisen konferenssin
päätösasiakirjan liitteenä, konferenssi pani merkille, että
komissio aikoo vakiintuneen käytäntönsä mukaisesti jat
kaa jäsenvaltioiden nimeämien asiantuntijoiden kuu
lemista valmistellessaan sellaisia rahoituspalvelualaa kos
kevia säädöksiä, jotka annetaan säädösvallan siirron no
jalla.

(33)

Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näi
den tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä loka
kuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviä 95/46/EY (1) sovelletaan henkilötietojen käsit
telyyn asetusta (EY) N:o 1060/2009 sovellettaessa.

(34)

Yksilön suoja henkilötietojen käsittelyn osalta kuuluu yk
silöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suo
rittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen
vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 an
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 45/2001 (2) soveltamisalaan, ja asetusta sovelletaan
kokonaisuudessaan asetuksen (EY) N:o 1060/2009 sovel
tamiseksi suoritettuun henkilötietojen käsittelyyn.

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

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän
asetuksen tavoitteita, jotka ovat tehokkaan ja toimivan
valvontakehyksen perustaminen luottoluokituslaitoksia
varten siten, että luokitustoiminnan valvonta unionissa
annetaan yhden ainoan valvontaviranomaisen tehtäväksi,
keskitetyn asiointipisteen antaminen luottoluokituslaitok
sille ja sääntöjen yhdenmukaisen soveltamisen varmista
minen luottoluokituslaitosten osalta, vaan ne voidaan val
vottavan luokitustoiminnan unionin laajuisen rakenteen
ja valvottaviin luottoluokitustoimintoihin kohdistuvien
vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla,
joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unio
nista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijai
suusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahviste
tun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa
ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saa
vuttamiseksi.

lamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/83/EY (**) tar
koitetut vakuutusyhtiöt, jälleenvakuutuksesta 16 päivänä
marraskuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivissä 2005/68/EY (***) tarkoitetut jäl
leenvakuutusyhtiöt, siirtokelpoisiin arvopapereihin koh
distuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä
(yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja
hallinnollisten
määräysten
yhteensovittamisesta
13 päivänä heinäkuuta 2009 annetussa Euroopan par
lamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/65/EY (****)
tarkoitetut
yhteissijoitusyritykset,
direktiivissä
2003/41/EY tarkoitetut ammatillisia lisäeläkkeitä tarjo
avat laitokset ja vaihtoehtoiset sijoitusrahastot voivat
käyttää luottoluokituksia sääntelytarkoituksiin ainoas
taan, jos ne on antanut unioniin sijoittautunut ja tämän
asetuksen mukaisesti rekisteröity luottoluokituslaitos.

(36)

Luottoluokituslaitoksista annettua asetusta (EY) N:o
1060/2009 olisi sen vuoksi muutettava,

___________
(*) EYVL L
(**) EYVL L
(***) EUVL L
(****) EUVL L

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

228,
345,
323,
302,

16.8.1973, s. 3.
19.12.2002, s. 1.
9.12.2005, s. 1.
17.11.2009, s. 32.”

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1060/2009 muutokset

b) Muutetaan 3 kohta seuraavasti:

Muutetaan asetus (EY) N:o 1060/2009 seuraavasti:
1) Lisätään 3 artiklan 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:
”p) ’toimivaltaisilla viranomaisilla’ kunkin jäsenvaltion
22 artiklan mukaisesti nimeämiä viranomaisia;
q)

’alakohtaisella lainsäädännöllä’ 4 artiklan 1 kohdan en
simmäisessä alakohdassa tarkoitettuja unionin säädök
siä;

r)

’alakohtaisilla toimivaltaisilla viranomaisilla’ asianomai
sen alakohtaisen lainsäädännön nojalla nimettyjä kan
sallisia toimivaltaisia viranomaisia, joiden tehtävänä on
valvoa luottolaitoksia, sijoituspalveluyrityksiä, vakuu
tusyhtiöitä, jälleenvakuutusyhtiöitä, siirtokelpoisiin ar
vopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa
harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset), ammatilli
sia lisäeläkkeitä tarjoavia laitoksia ja vaihtoehtoisia si
joitusrahastoja.”

i) Korvataan b, c ja d alakohta seuraavasti:
”b) luottoluokituslaitos on tarkistanut ja pystyy jat
kuvasti osoittamaan Euroopan valvontaviran
omaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviran
omainen) perustamisesta annetulla Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o
1095/2010 (*) perustetulle Euroopan valvontavi
ranomaiselle (Euroopan arvopaperimarkkinavi
ranomainen), jäljempänä ’arvopaperimarkkinavi
ranomainen’, että vahvistettavan luottoluokituk
sen antamiseen johtaneessa kolmannen maan
luottoluokituslaitoksen
luottoluokitustoimin
nassa noudatetaan vähintään yhtä tiukkoja vaa
timuksia kuin 6–12 artiklassa säädetyt vaatimuk
set;
c)

arvopaperimarkkinaviranomaisen mahdollisuutta
arvioida ja seurata sitä, miten kolmanteen maa
han sijoittautunut luottoluokituslaitos noudattaa
b alakohdassa tarkoitettuja vaatimuksia, ei ole
rajoitettu;

d)

luottoluokituslaitos antaa pyynnöstä arvopaperi
markkinaviranomaiselle kaikki tarvittavat tiedot,
jotta arvopaperimarkkinaviranomainen voi val
voa jatkuvasti tämän asetuksen vaatimusten
noudattamista;

2) Muutetaan 4 artikla seuraavasti:
a) Korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
”1.
Direktiivissä 2006/48/EY tarkoitetut luottolaitok
set, direktiivissä 2004/39/EY tarkoitetut sijoituspalvelu
yritykset, vakuutusyhtiöt, joihin sovelletaan muun ensi
vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen aloitta
mista ja harjoittamista koskevien lakien, asetusten ja
hallinnollisten
määräysten
yhteensovittamisesta
24 päivänä heinäkuuta 1973 annettua ensimmäistä neu
voston direktiiviä 73/239/ETY (*), henkivakuutuksesta
5 päivänä marraskuuta 2002 annetussa Euroopan par

___________
(*) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.”
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ii) Korvataan h alakohta seuraavasti:
”h) arvopaperimarkkinaviranomaisen ja asiaankuu
luvan kolmanteen maahan sijoittautuneen luot
toluokituslaitoksen valvontaviranomaisen välillä
on voimassa asianmukainen yhteistyöjärjestely.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen on varmistet
tava, että kyseisessä yhteistyöjärjestelyssä tarken
netaan vähintään:
i) arvopaperimarkkinaviranomaisen ja asian
omaisen kolmanteen maahan sijoittautuneen
luottoluokituslaitoksen valvontaviranomaisen
välisessä tietojenvaihdossa käytettävä meka
nismi; ja
ii) valvontatoimien koordinointimenettelyt, joi
den avulla arvopaperimarkkinaviranomainen
voi jatkuvasti seurata vahvistettavan luotto
luokituksen antamiseen johtavaa luottoluoki
tustoimintaa.”
3) Muutetaan 5 artikla seuraavasti:
a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:
”2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu luottoluokituslaitos
voi hakea sertifiointia. Hakemus on tehtävä arvopaperi
markkinaviranomaiselle 15 artiklan asianomaisten sään
nösten mukaisesti.”
b) Korvataan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
”3.
Arvopaperimarkkinaviranomainen tutkii serti
fiointia koskevan hakemuksen ja päättää siitä
16 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Sertifi
ointipäätös tehdään tämän artiklan 1 kohdan a–d ala
kohdassa säädettyjen perusteiden mukaisesti.”
c) Korvataan 4 kohta seuraavasti:
”4.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu luottoluokituslaitos
voi myös hakea erikseen poikkeusta:
a) tapauskohtaisesti liitteessä I olevan A jakson sekä
7 artiklan 4 kohdan joidenkin tai kaikkien vaatimus
ten noudattamisesta, jos luottoluokituslaitos pystyy
osoittamaan, että vaatimukset eivät ole oikeassa suh
teessa sen liiketoiminnan luonteeseen, laajuuteen ja
monimutkaisuuteen eivätkä luottoluokitusten anta
misen luonteeseen ja laajuuteen;
b) fyysistä läsnäoloa unionissa koskevasta vaatimuk
sesta, jos tällainen vaatimus olisi tarpeettoman vai
valloinen, eikä se ole oikeassa suhteessa sen liiketoi
minnan luonteeseen, laajuuteen ja monimutkaisuu
teen sekä luottoluokitusten antamisen luonteeseen
ja laajuuteen.
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Luottoluokituslaitoksen on toimitettava ensimmäisen
alakohdan a tai b alakohdan mukaisia poikkeuksia kos
keva hakemus yhdessä sertifiointia koskevan hakemuk
sen kanssa. Hakemusta arvioidessaan arvopaperimarkki
naviranomaisen on otettava huomioon 1 kohdassa tar
koitetun luottoluokituslaitoksen liiketoiminnan luonne,
laajuus ja monimutkaisuus, luottoluokitusten antamisen
luonne ja laajuus sekä luottoluokituslaitoksen antamien
luottoluokitusten vaikutus yhden tai useamman jäsen
valtion finanssimarkkinoiden vakauteen ja luotettavuu
teen. Näiden seikkojen perusteella arvopaperimarkkina
viranomainen voi myöntää poikkeuksen 1 kohdassa tar
koitetulle luottoluokituslaitokselle.”
d) Poistetaan 5 kohta.
e) Korvataan 6 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:
”Rahoitusmarkkinoiden kehityksen huomioon ottami
seksi komissio hyväksyy 38 a artiklan mukaisesti sekä
38 b ja 38 c artiklan ehtoja noudattaen delegoiduilla
säädöksillä toimenpiteitä tämän kohdan toisen alakoh
dan a, b ja c alakohdassa säädettyjen perusteiden tarken
tamiseksi tai muuttamiseksi.”
f) Korvataan 7 ja 8 kohta seuraavasti:
”7.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen on vahvistet
tava järjestelyt, joita sovelletaan yhteistyöhön sellaisten
kolmansien maiden, joiden oikeudellisten ja valvontake
hysten on katsottu vastaavan tätä asetusta 6 kohdan
mukaisesti, asiaankuuluvien valvontaviranomaisten
kanssa. Tällaisissa järjestelyissä on tarkennettava vähin
tään
a) arvopaperimarkkinaviranomaisen ja asiaankuuluvien
kolmansien maiden asiaankuuluvien valvontaviran
omaisten välisessä tietojenvaihdossa käytettävä meka
nismi; ja
b) valvontatoiminnan koordinointia koskevat menette
lyt.
8.
Tämän asetuksen 20 ja 24 artiklan säännöksiä
sovelletaan soveltuvin osin sertifioituihin luottoluokitus
laitoksiin ja niiden antamiin luottoluokituksiin.”
4) Muutetaan 6 artiklan 3 kohta seuraavasti:
a) Korvataan ensimmäisen alakohdan johdantokappale seu
raavasti:
”3.
Arvopaperimarkkinaviranomainen voi luottoluo
kituslaitoksen pyynnöstä vapauttaa luottoluokituslaitok
sen liitteessä I olevan A jakson 2, 5 ja 6 kohdan sekä
7 artiklan 4 kohdan vaatimusten noudattamisesta, jos
luottoluokituslaitos pystyy osoittamaan, että vaatimukset
eivät ole oikeassa suhteessa sen liiketoiminnan luontee
seen, laajuuteen ja monimutkaisuuteen eivätkä luotto
luokitusten antamisen luonteeseen ja laajuuteen ja että”.
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b) Korvataan toinen alakohta seuraavasti:
”Jos kyseessä on luottoluokituslaitosten ryhmä, arvo
paperimarkkinaviranomaisen on varmistettava, että ryh
mään kuuluu vähintään yksi luottoluokituslaitos, jota ei
ole vapautettu noudattamasta liitteessä I olevan A jak
son 2, 5 ja 6 kohdan sekä 7 artiklan 4 kohdan vaa
timuksia.”
5) Korvataan 9 artikla seuraavasti:
”9 artikla
Ulkoistaminen
Tärkeiden operatiivisten toimintojen ulkoistamista ei saa
toteuttaa tavalla, joka heikentäisi olennaisesti luottoluoki
tuslaitoksen sisäisen valvonnan laatua ja arvopaperimarkki
naviranomaisen mahdollisuuksia seurata, miten luottoluoki
tuslaitos täyttää tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa.”
6) Korvataan 10 artiklan 6 kohta seuraavasti:
”6.
Luottoluokituslaitoksen on varmistettava, että se ei
käytä arvopaperimarkkinaviranomaisen tai muun toimival
taisen viranomaisen nimeä siten, että tämä voitaisiin tulkita
osoitukseksi tai viitteeksi siitä, että arvopaperimarkkinavi
ranomainen tai muu toimivaltainen viranomainen on vah
vistanut tai hyväksynyt luottoluokituslaitoksen luottoluoki
tukset tai luottoluokitustoiminnan.”
7) Korvataan 11 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:
”2.
Luottoluokituslaitosten on pantava arvopaperimark
kinaviranomaisen perustamassa keskustietokannassa saa
taville tiedot aikaisemmasta toiminnastaan, mukaan luet
tuna tiedot luokitusten muuttamisvälistä, ja aikaisemmin
antamistaan luottoluokituksista ja niiden muutoksista. Luot
toluokituslaitosten on toimitettava tiedot tähän keskustieto
kantaan arvopaperimarkkinaviranomaisen määräämässä va
kiomuodossa. Arvopaperimarkkinaviranomaisen on asetet
tava nämä tiedot julkisesti saataville ja julkaistava vuosittain
yhteenveto havaituista tärkeimmistä kehityssuunnista.
3.
Luottoluokituslaitoksen on toimitettava vuosittain vii
meistään 31 päivänä maaliskuuta arvopaperimarkkinaviran
omaiselle liitteessä I olevan E jakson II osan 2 kohdassa
mainittuja seikkoja koskevat tiedot.”
8) Muutetaan 14 artikla seuraavasti:
a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:
”2.
Rekisteröinti on voimassa koko unionin alueella
sen jälkeen, kun 16 artiklan 3 kohdassa tai 17 artiklan 3
kohdassa tarkoitettu arvopaperimarkkinaviranomaisen
tekemä päätös rekisteröidä luottoluokituslaitos on tullut
voimaan.”
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b) Korvataan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:
”Luottoluokituslaitosten on ilmoitettava ilman tarpee
tonta viivytystä arvopaperimarkkinaviranomaiselle kai
kista alkuperäisen rekisteröinnin edellytyksiin tehtävistä
olennaisista muutoksista ja myös sivuliikkeen perustami
sesta tai lopettamisesta unionissa.”
c) Korvataan 4 ja 5 kohta seuraavasti:
”4.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen on rekisteröi
tävä luottoluokituslaitos, jos se toteaa hakemuksen kä
sittelyn perusteella, että luottoluokituslaitos täyttää tässä
asetuksessa luottoluokitusten antamiselle säädetyt edel
lytykset ottaen huomioon 4 ja 6 artiklan, sanotun kui
tenkaan rajoittamatta 16 ja 17 artiklan soveltamista.
5.
Arvopaperimarkkinaviranomainen ei saa asettaa
rekisteröinnille sellaisia lisävaatimuksia, joista ei säädetä
tässä asetuksessa.”
9) Korvataan 15–21 artikla seuraavasti:
”15 artikla
Rekisteröintihakemus
1.
Luottoluokituslaitoksen on tehtävä rekisteröintihake
mus arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Hakemuksessa on
oltava liitteessä II mainittuja seikkoja koskevat tiedot.
2.
Jos rekisteröintihakemuksen tekee luottoluokituslai
tosten ryhmä, ryhmän on valtuutettava yksi jäsenistään toi
mittamaan hakemus ryhmän puolesta arvopaperimarkkina
viranomaiselle. Valtuutetun luottoluokituslaitoksen on toi
mitettava tiedot liitteessä II mainituista seikoista kunkin
ryhmän jäsenen osalta.
3.
Luottoluokituslaitoksen on esitettävä hakemuksensa
millä tahansa unionin toimielinten virallisella kielellä. Muu
hun arvopaperimarkkinaviranomaisen sekä luottoluokitus
laitosten ja niiden henkilöstön väliseen viestintään sovelle
taan Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista
järjestelyistä 15 päivänä huhtikuuta 1958 annetun asetuk
sen N:o 1 (*) säännöksiä soveltuvin osin.
4.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen on kahdenkymme
nen työpäivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta ar
vioitava, onko hakemus täydellinen. Jos hakemus ei ole
täydellinen, arvopaperimarkkinaviranomaisen on asetettava
määräaika, jossa luottoluokituslaitoksen on toimitettava li
sätiedot.
Kun arvopaperimarkkinaviranomainen on varmistunut siitä,
että hakemus on täydellinen, sen on ilmoitettava tästä luot
toluokituslaitokselle.
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16 artikla
Luottoluokituslaitoksen rekisteröintihakemuksen käsittely arvopaperimarkkinaviranomaisen toimesta
1.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen on 45 työpäivän
kuluessa 15 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoi
tetusta ilmoituksesta tutkittava luottoluokituslaitoksen re
kisteröintihakemus sen perusteella, täyttääkö luottoluokitus
laitos tässä asetuksessa säädetyt edellytykset.
2.
Arvopaperimarkkinaviranomainen voi jatkaa tutkimis
aikaa 15 työpäivällä erityisesti, jos luottoluokituslaitos.
a) aikoo vahvistaa luottoluokituksia 4 artiklan 3 kohdassa
tarkoitetulla tavalla;
b) aikoo käyttää ulkoistamista; tai
c) pyytää vapautusta säännösten
artiklan 3 kohdan mukaisesti.

noudattamisesta

6

3.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen on 45 työpäivän
kuluessa tai, jos sovelletaan tämän artiklan 2 kohtaa, 60
työpäivän kuluessa 15 artiklan 4 kohdan toisessa alakoh
dassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta tehtävä
kaikilta osin perusteltu, rekisteröinnin hyväksymistä tai
sen epäämistä koskeva päätös.
4.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen 3 kohdan mukai
sesti tekemä päätös tulee voimaan viidentenä työpäivänä
sen jälkeen, kun se on tehty.
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4.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen 3 kohdan mukai
sesti tekemä päätös tulee voimaan viidentenä työpäivänä
sen jälkeen, kun se on tehty.

18 artikla
Luottoluokituslaitoksen rekisteröinnin hyväksymistä,
rekisteröinnin epäämistä tai rekisteröinnin peruuttamista koskevasta päätöksestä ilmoittaminen sekä
rekisteröityjen luottoluokituslaitosten luettelon julkaiseminen
1.
Viiden työpäivän kuluessa siitä, kun päätös on tehty
16, 17 tai 20 artiklan nojalla, arvopaperimarkkinaviran
omaisen on ilmoitettava päätöksestään asianomaiselle luot
toluokituslaitokselle. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen
kieltäytyy rekisteröimästä luottoluokituslaitosta tai peruut
taa luottoluokituslaitoksen rekisteröinnin, sen on päätökses
sään perusteltava kielteinen kantansa kaikilta osin.

2.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen on ilmoitettava ko
missiolle, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella
(EU) N:o 1093/2010 (**) perustetulle Euroopan valvontavi
ranomaiselle (Euroopan pankkiviranomainen), jäljempänä
’pankkiviranomainen’, Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksella (EU) N:o 1094/2010 (***) perustetulle Euroopan
valvontaviranomaiselle (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevi
ranomainen), jäljempänä ’vakuutus- ja lisäeläkeviranomai
nen’, toimivaltaisille viranomaisille ja alakohtaisille toimival
taisille viranomaisille 16, 17 tai 20 artiklan nojalla tekemis
tään päätöksistä.

17 artikla
Luottoluokituslaitoksen ryhmän rekisteröintihakemuksen käsittely arvopaperimarkkinaviranomaisen toimesta
1.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen on 55 työpäivän
kuluessa 15 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoi
tetusta ilmoituksesta tutkittava luottoluokituslaitosten ryh
män rekisteröintihakemukset sen perusteella, täyttävätkö
luottoluokituslaitokset tässä asetuksessa säädetyt edellytyk
set.
2.
Arvopaperimarkkinaviranomainen voi jatkaa tutkimis
aikaa 15 työpäivällä erityisesti, jos jokin ryhmän luottoluo
kituslaitos:

3.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen on julkaistava verk
kosivustollaan luettelo tämän asetuksen mukaisesti rekiste
röidyistä luottoluokituslaitoksista. Luetteloa on päivitettävä
viiden työpäivän kuluessa siitä, kun päätös on tehty 16, 17
tai 20 artiklan nojalla. Komissio julkaisee päivitetyn luette
lon Euroopan unionin virallisessa lehdessä 30 päivän kuluessa
tällaisesta päivityksestä.

19 artikla
Rekisteröinti- ja valvontamaksut

6

1.
Arvopaperimarkkinaviranomainen perii luottoluoki
tuslaitoksilta maksuja tämän asetuksen sekä 2 kohdassa
tarkoitetun maksuja koskevan asetuksen mukaisesti. Mak
suilla on katettava kokonaan luottoluokituslaitosten rekis
teröinnistä ja valvonnasta arvopaperimarkkinaviranomai
selle aiheutuvat menot sekä korvattava mahdolliset kustan
nukset, joita toimivaltaisille viranomaisille voi aiheutua tä
män asetuksen mukaisten tehtävien hoitamisesta, erityisesti
30 artiklan mukaisesta tehtävien siirtämisestä.

3.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen on 55 työpäivän
kuluessa tai, jos sovelletaan tämän artiklan 2 kohtaa, 70
työpäivän kuluessa 15 artiklan 4 kohdan toisessa alakoh
dassa tarkoitetusta ilmoituksesta tehtävä kunkin ryhmään
kuuluvan luottoluokituslaitoksen osalta kaikilta osin perus
teltu yksittäinen rekisteröinnin hyväksymistä tai sen epää
mistä koskeva päätös.

2.
Komissio antaa maksuja koskevan asetuksen. Siinä
vahvistetaan erityisesti maksutyypit, perusteet maksujen pe
rimiselle, maksujen määrä ja maksutavat sekä se, miten
arvopaperimarkkinaviranomainen on korvattava mahdolli
set kustannukset, joita toimivaltaisille viranomaisille voi ai
heutua tämän asetuksen mukaisten tehtävien hoitamisesta,
erityisesti 30 artiklan mukaisesta tehtävien siirtämisestä.

a) aikoo vahvistaa luottoluokituksia 4 artiklan 3 kohdan
mukaisesti;
b) aikoo käyttää ulkoistamista; tai
c) pyytää vapautusta säännösten
artiklan 3 kohdan mukaisesti.

noudattamisesta
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Luottoluokituslaitokselta perittävän maksun määrän on ka
tettava kaikki hallinnolliset kustannukset, ja sen on oltava
oikeassa suhteessa kyseisen luottoluokituslaitoksen lii
kevaihtoon.
Komissio hyväksyy ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun
maksuja koskevan asetuksen 38 a artiklan mukaisesti ja
38 b ja 38 c artiklan ehtoja noudattaen delegoidulla sää
döksellä.
20 artikla
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3.
Asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan mukai
sesti arvopaperimarkkinaviranomainen esittää ja päivittää
yhteistyössä pankkiviranomaisen ja vakuutus- ja lisäeläkevi
ranomaisen kanssa viimeistään 7 päivänä kesäkuuta 2011
ohjeita, jotka koskevat tämän asetuksen 4 artiklan 3 koh
dan mukaisen vahvistamismenettelyn soveltamista.
4.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen on viimeistään
2 tammikuuta 2012 ehdotettava asetuksen (EU) N:o
1095/2010 10 artiklan mukaisesti komission hyväksyttä
väksi teknisten sääntelystandardien luonnoksia seuraavista
aiheista:

Rekisteröinnin peruuttaminen
1.
Sanotun kuitenkaan rajoittamatta 24 artiklan sovelta
mista arvopaperimarkkinaviranomaisen on peruutettava
luottoluokituslaitoksen rekisteröinti, jos luottoluokituslaitos:

a) tiedot, jotka luottoluokituslaitoksen on annettava liitteen
II mukaisessa rekisteröintihakemuksessaan;

a) nimenomaisesti luopuu rekisteröinnistä tai ei ole anta
nut luottoluokituksia kuuden edellisen kuukauden ai
kana;

b) tiedot, jotka luottoluokituslaitoksen on annettava sertifi
ointihakemusta varten ja joiden perusteella arvioidaan
sen systeemistä merkitystä 5 artiklassa tarkoitettujen ra
hoitusmarkkinoiden vakauden ja luotettavuuden kan
nalta;

b) on saanut rekisteröinnin virheellisten tietojen perusteella
tai millä tahansa muilla epärehellisillä keinoilla; tai
c) ei enää täytä rekisteröinnin edellytyksiä.
2.
Jos sellaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen,
jossa kyseisen luottoluokituslaitoksen antamia luottoluoki
tuksia käytetään, katsoo, että jokin 1 kohdan ehdoista on
täyttynyt, se voi pyytää arvopaperimarkkinaviranomaista
tutkimaan, täyttyvätkö luottoluokituslaitoksen rekisteröin
nin peruuttamista koskevat edellytykset. Jos arvopaperi
markkinaviranomainen päättää olla peruuttamatta kyseisen
luottoluokituslaitoksen rekisteröintiä, sen on perusteltava
päätöksensä kaikilta osin.
3.
Rekisteröinnin peruuttamista koskeva päätös tulee vii
pymättä voimaan koko unionissa, jollei 24 artiklan 4 koh
dassa tarkoitetusta luottoluokitusten käyttöön sovelletta
vasta siirtymäkaudesta muuta johdu.
II OSASTO
ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISEN HARJOITTAMA
VALVONTA

21 artikla
ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAINEN
1.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen on varmistettava,
että tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan, sanotun kui
tenkaan rajoittamatta 25 a artiklan soveltamista.
2.
Asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan mukai
sesti arvopaperimarkkinaviranomaisen on annettava ohjeet
arvopaperimarkkinaviranomaisen, toimivaltaisten viran
omaisten ja alakohtaisten toimivaltaisten viranomaisten vä
lisestä yhteistyöstä tämän asetuksen ja alakohtaisen lainsää
dännön soveltamiseksi sekä tehtävien siirtämiseen liittyvistä
menettelyistä ja yksityiskohtaisista ehdoista ja päivitettävä
niitä.

c) sellaisten tietojen esittäminen, rakenne, muoto, tapa ja
ilmoituskausi mukaan luettuina, jotka luottoluokituslai
tosten on julkistettava 11 artiklan 2 kohdan ja liitteessä
I olevan E jakson II osan 1 kohdan mukaisesti;
d) sen arvioiminen, ovatko luottoluokitusmenetelmät
8 artiklan 3 kohdassa säädettyjen vaatimusten mukaiset;
e) arvopaperimarkkinaviranomaisen suorittamaa jatkuvaa
valvontaa varten luottoluokituslaitoksilta edellytettyjen
säännöllisten luokitustietojen sisältö ja muoto.
5.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen on julkaistava vuo
sittain ja ensimmäisen kerran viimeistään 1 päivänä tam
mikuuta 2012 kertomus tämän asetuksen soveltamisesta.
Kertomuksessa on erityisesti oltava arviointi siitä, miten
tämän asetuksen mukaisesti rekisteröidyt luottoluokituslai
tokset ovat panneet liitteen I täytäntöön.
6.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen on esitettävä vuo
sittain Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle
kertomus toteutetuista valvontatoimista ja arvopaperimark
kinaviranomaisen tämän asetuksen nojalla määräämistä
seuraamuksista, mukaan luettuina sakot ja uhkasakot.
7.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen on tehtävä yhteis
työtä pankkiviranomaisen ja vakuutus- ja lisäeläkeviran
omaisen kanssa tehtäviensä suorittamisessa ja kuultava
niitä, ennen kuin se antaa ja saattaa ajan tasalle ohjeita ja
ehdottaa 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja teknisten säänte
lystandardien luonnoksia.
___________
(*) EYVL 17, 6.10.1958, s. 385.
(**) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.
(***) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48.”
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10) Lisätään artikla seuraavasti:
”22 a artikla
Toteutumatestivelvoitteen noudattamisen tarkastelu
1.
Harjoittaessaan tämän asetuksen mukaisesti rekisteröi
tyjen luottoluokituslaitosten jatkuvaa valvontaa arvopaperi
markkinaviranomaisen on tarkasteltava säännöllisesti
8 artiklan 3 kohdan noudattamista.
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2.
Lähettäessään 1 kohdan mukaisen tietojensaantia kos
kevan pyynnön arvopaperimarkkinaviranomaisen on
a) viitattava tähän artiklaan, joka toimii pyynnön oikeus
perustana;
b) ilmoitettava pyynnön tarkoitus;
c) täsmennettävä, mitä tietoja pyydetään;

2.
Sanotun kuitenkaan rajoittamatta 23 artiklan sovelta
mista arvopaperimarkkinaviranomaisen on 1 kohdassa tar
koitetun tarkastelun yhteydessä myös:

d) asetettava määräaika, jonka kuluessa tiedot on toimitet
tava;

a) tarkasteltava, miten luottoluokituslaitokset suorittavat
toteutumatestejä;

e) ilmoitettava henkilölle, jolta näitä tietoja pyydetään, että
se ei ole velvollinen antamaan tietoja, mutta jos se vas
taa pyyntöön vapaaehtoisesti, annetut tiedot eivät saa
olla virheellisiä tai harhaanjohtavia;

b) arvioitava tällaisten toteutumatestien tuloksia; ja
c) tarkastettava, että luottoluokituslaitoksilla on käytettävis
sään prosessit, joiden avulla toteutumatestien tulokset
voidaan ottaa huomioon niiden luokitusmenetelmissä.”
11) Korvataan 23–27 artikla seuraavasti:
”23 artikla
Luokitusten ja menetelmien sisältöön puuttumatta
jättäminen
Hoitaessaan tämän asetuksen mukaisia tehtäviään arvo
paperimarkkinaviranomainen, komissio tai jäsenvaltion vi
ranomaiset eivät saa puuttua luottoluokitusten eivätkä luot
toluokitusmenetelmien sisältöön.
23 a artikla

f) ilmoitettava sakosta, josta säädetään 36 a artiklassa, yh
dessä liitteessä III olevan II jakson 7 kohdan kanssa, sen
varalta, että kysymyksiin annetut vastaukset ovat virheel
lisiä tai harhaanjohtavia.
3.
Vaatiessaan 1 kohdan mukaisesti toimittamaan tietoja
päätöksen nojalla arvopaperimarkkinaviranomaisen on
a) viitattava tähän artiklaan, joka toimii pyynnön oikeus
perustana;
b) ilmoitettava pyynnön tarkoitus;
c) täsmennettävä, mitä tietoja pyydetään;
d) asetettava määräaika, jonka kuluessa tiedot on toimitet
tava;

23 b–23 d artiklassa tarkoitettujen valtuuksien käyttö

e) ilmoitettava 36 b artiklassa säädetyistä uhkasakoista sen
varalta, että pyydettyjä tietoja ei toimiteta täydellisinä;

Arvopaperimarkkinaviranomaisen tai arvopaperimarkkina
viranomaisen virkamiehen tai sen valtuuttaman muun hen
kilön 23 b–23 d artiklan mukaisesti saamia valtuuksia ei
voida käyttää niin, että vaaditaan lakisääteisen salassapito
velvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen tai asiakirjojen jul
kistamista.

f) ilmoitettava sakosta, josta säädetään 36 a artiklassa, yh
dessä liitteessä III olevan II jakson 7 kohdan kanssa, sen
varalta, että kysymyksiin annetut vastaukset ovat virheel
lisiä tai harhaanjohtavia; ja

23 b artikla
Tiedonsaantia koskevat pyynnöt

g) ilmoitettava oikeudesta hakea päätökseen muutosta va
lituslautakunnalta ja oikeudesta viedä päätös unionin
tuomioistuimen käsiteltäväksi asetuksen (EU) N:o
1095/2010 60 ja 61 artiklan mukaisesti.

1.
Arvopaperimarkkinaviranomainen voi pyynnöllä tai
päätöksellä vaatia luottoluokituslaitoksia, luottoluokitustoi
mintaan osallistuvia henkilöitä, luottoluokiteltuja yhteisöjä
ja asianomaisia kolmansia osapuolia, joille luottoluokitus
laitokset ovat ulkoistaneet operatiivisia toimintoja ja toi
mintaa, sekä henkilöitä, jotka läheisesti ja merkittävästi liit
tyvät tai ovat muulla tavoin yhteydessä luottoluokituslaitok
siin tai luottoluokitustoimintaan, antamaan kaikki tiedot,
jotka se tarvitsee tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä
suorittamiseen.

4.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt tai näiden
edustajat sekä oikeushenkilöiden ja oikeuskelpoisuutta vailla
olevien yhteenliittymien osalta henkilöt, joilla lain tai sään
töjen mukaan on kelpoisuus edustaa niitä, ovat velvoitetut
antamaan pyydetyt tiedot. Asianmukaisesti valtuutetut laki
miehet voivat antaa pyydetyt tiedot valtuuttajan nimissä.
Viimeksi mainitulla säilyy kuitenkin täysi vastuu, jos anne
tut tiedot eivät ole täydellisiä tai ovat virheellisiä tai har
haanjohtavia.
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5.
Arvopaperimarkkinaviranomainen
toimittaa
vii
pymättä pyyntönsä tai päätöksensä jäljennöksen sen jäsen
valtion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa 1 kohdassa tar
koitetuilla henkilöillä, joita tietojensaantipyyntö koskee, on
kotipaikka tai jonne ne ovat sijoittautuneet.
23 c artikla
Yleiset tutkimukset
1.
Arvopaperimarkkinaviranomainen voi tämän asetuk
sen mukaisten tehtäviensä hoitamiseksi suorittaa kaikki tar
peelliset 23 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä
koskevat tarkastukset. Tätä varten arvopaperimarkkinavi
ranomaisen virkamiehille ja sen valtuuttamille muille hen
kilöille on annettava valtuudet:
a) tutkia kaikki asiakirjat, tiedot, menettelyt ja muu ai
neisto, joilla on merkitystä sen tehtävien suorittamisessa
riippumatta välineestä, jolle ne on tallennettu;
b) ottaa tai hankkia oikeaksi todistettuja jäljennöksiä tai
otteita kyseisistä asiakirjoista, tiedoista, menettelyistä ja
muusta aineistosta;
c) haastaa ja kutsua kuultavaksi kenet tahansa 23 b artik
lan 1 kohdassa tarkoitetun henkilön tai sen edustajan tai
henkilöstön pyytääkseen näiltä suullisia tai kirjallisia sel
vityksiä tarkastuksen kohteeseen ja tarkoitukseen liitty
vistä tosiseikoista tai asiakirjoista ja tallentaa vastaukset;
d) haastatella ketä tahansa muuta haastatteluun suostuvaa
luonnollista tai oikeushenkilöä tutkimuksen kohteeseen
liittyvien tietojen keräämiseksi;
e) vaatia puhelin- ja tietoliikennetietoja.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tutkimusten suoritta
miseksi arvopaperimarkkinaviranomaisen virkamiesten ja
muiden sen valtuuttamien henkilöiden on oikeuksiaan käyt
täessään esitettävä kirjallinen valtuutus, jossa määritellään
tutkimuksen kohde ja tarkoitus. Lisäksi valtuutuksessa on
ilmoitettava 36 b artiklassa säädetyistä uhkasakoista sen
varalta, että pyydettyjä asiakirjoja, tietoja, menettelyjä ja
muuta aineistoa taikka 23 b artiklan 1 kohdassa tarkoite
tuille henkilöille esitettyihin kysymyksiin annettuja vastauk
sia ei toimiteta lainkaan tai niitä ei toimiteta täydellisinä,
sekä 36 a artiklassa, yhdessä liitteessä III olevan II jakson 8
kohdan kanssa, säädetyistä sakoista sen varalta, että 23 b
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille henkilöille esitettyihin ky
symyksiin annetut vastaukset ovat virheellisiä tai harhaan
johtavia.
3.
Edellä 23 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen henki
löiden on suostuttava arvopaperimarkkinaviranomaisen
päätöksellä käynnistettyihin tutkimuksiin. Päätöksessä on
mainittava tutkimuksen kohde ja tarkoitus, 36 b artiklassa
säädetyt uhkasakot, asetuksen (EU) N:o 1095/2010 nojalla
käytettävissä olevat oikeussuojakeinot sekä oikeus viedä
päätös Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.
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4.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen on hyvissä ajoin
ennen tutkimusta annettava tieto tutkimuksesta ja sitä suo
rittamaan valtuutettujen henkilöiden henkilöllisyydestä sen
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa tutkimus
on tarkoitus suorittaa. Asianomaisen toimivaltaisen viran
omaisen virkamiesten on arvopaperimarkkinaviranomaisen
pyynnöstä avustettava kyseisiä valtuutettuja henkilöitä näi
den tehtävien hoitamisessa. Asianomaisen toimivaltaisen
viranomaisen virkamiehet voivat pyynnöstä myös osallistua
tutkimuksiin.

5.
Jos 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettu puhelin- ja
tietoliikennetietoja koskeva pyyntö edellyttää kansallisten
sääntöjen mukaisesti oikeusviranomaisen lupaa, tällaista lu
paa on pyydettävä. Lupaa voidaan pyytää myös turvaamis
toimenpiteenä.

6.
Jos 5 kohdassa tarkoitettua lupaa pyydetään, kansal
lisen oikeusviranomaisen tarkastaa, että arvopaperimarkki
naviranomaisen päätös on pätevä ja että suunnitellut pak
kotoimenpiteet eivät ole tutkimusten kohteeseen nähden
mielivaltaisia eivätkä liiallisia. Tarkastaessaan pakkotoimen
piteiden oikeasuhteisuutta kansallinen oikeusviranomainen
voi pyytää arvopaperimarkkinaviranomaiselta yksityiskoh
taisia selvityksiä erityisesti niistä perusteista, joita arvo
paperimarkkinaviranomaisella on epäillä tämän asetuksen
rikkomista, sekä epäillyn rikkomisen vakavuudesta ja pak
kotoimenpiteiden kohteena olevan henkilön osallisuudesta.
Kansallinen oikeusviranomainen ei voi kuitenkaan saattaa
kyseenalaiseksi tutkimuksen tarpeellisuutta eikä vaatia, että
sille toimitettaisiin arvopaperimarkkinaviranomaisen asia
kirja-aineistossa olevia tietoja. Arvopaperimarkkinaviran
omaisen päätöksen laillisuutta valvoo ainoastaan Euroopan
unionin tuomioistuin asetuksessa (EU) N:o 1095/2010 sää
detyn menettelyn mukaisesti.

23 d artikla
Paikalla tehtävät tarkastukset
1.
Arvopaperimarkkinaviranomainen voi tämän asetuk
sen mukaisten tehtäviensä hoitamiseksi suorittaa 23 b ar
tiklan 1 kohdassa tarkoitettujen oikeushenkilöiden tiloissa
kaikki tarpeelliset paikalla tehtävät tarkastukset. Milloin tar
kastusten moitteeton ja tehokas suorittaminen sitä edellyt
tää, arvopaperimarkkinaviranomainen voi suorittaa paikalla
tehtävän tarkastuksen ilman ennakkoilmoitusta.

2.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen virkamiehillä ja
muilla henkilöillä, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen
on valtuuttanut suorittamaan paikalla tehtävän tarkastuk
sen, on valtuudet päästä tutkimuksen kohteena olevien oi
keushenkilöiden liiketiloihin ja maa-alueille arvopaperi
markkinaviranomaisen tekemän päätöksen mukaisesti, ja
heillä on kaikki 23 c artiklan 1 kohdassa säädetyt valtuudet.
Heillä on myös valtuudet sinetöidä kaikki liiketilat ja kir
janpito tai asiakirjat siksi ajaksi ja siltä osin, kuin on tar
peen tarkastuksen suorittamiseksi.
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3.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen virkamiesten ja
muiden henkilöiden, jotka arvopaperimarkkinaviranomai
nen on valtuuttanut suorittamaan paikalla tehtävän tarkas
tuksen, on oikeuksiaan käyttäessään esitettävä kirjallinen
valtuutus, jossa määritellään tarkastuksen kohde ja tarkoitus
sekä 36 b artiklassa säädetyt uhkasakot sen varalta, että
kyseiset henkilöt eivät suostu tarkastukseen. Arvopaperi
markkinaviranomainen ilmoittaa tarkastuksesta hyvissä
ajoin ennen sen suorittamista sen jäsenvaltion toimivaltai
selle viranomaiselle, jonka alueella tarkastus on määrä suo
rittaa.
4.
Edellä 23 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen henki
löiden on suostuttava arvopaperimarkkinaviranomaisen
päätöksellä määrättyihin paikalla tehtäviin tarkastuksiin.
Päätöksessä on mainittava tarkastuksen kohde ja tarkoitus
sekä päivä, jona tarkastus alkaa, ja ilmoitettava 36 b artik
lassa säädetyistä uhkasakoista, asetuksen (EU) N:o
1095/2010 nojalla käytettävissä olevat oikeussuojakeinot
sekä oikeus viedä päätös Euroopan unionin tuomioistuimen
käsiteltäväksi. Arvopaperimarkkinaviranomainen tekee ky
seiset päätökset kuultuaan sen jäsenvaltion toimivaltaista
viranomaista, jossa tarkastus on määrä suorittaa.
5.
Sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen virka
miesten ja kyseisen toimivaltaisen viranomaisen valtuutta
mien tai nimeämien henkilöiden, jossa tarkastus on määrä
suorittaa, on arvopaperimarkkinaviranomaisen pyynnöstä
aktiivisesti avustettava arvopaperimarkkinaviranomaisen vir
kamiehiä ja muita arvopaperimarkkinaviranomaisen val
tuuttamia henkilöitä. Tätä varten heillä on 2 kohdassa sää
detyt valtuudet. Myös asianomaisen jäsenvaltion toimival
taiset viranomaiset voivat pyynnöstä osallistua paikalla teh
täviin tarkastuksiin.
6.
Arvopaperimarkkinaviranomainen voi myös pyytää
toimivaltaisia viranomaisia suorittamaan tässä artiklassa ja
23 c artiklan 1 kohdassa säädettyjä erityisiä tutkimustehtä
viä ja paikalla tehtäviä tarkastuksia. Tätä varten toimivaltai
silla viranomaisilla on samat tässä artiklassa ja 23 c artiklan
1 kohdassa säädetyt valtuudet kuin arvopaperimarkkinavi
ranomaisella.
7.
Jos arvopaperimarkkinaviranomaisen virkamiehet ja
muut mukana olevat henkilöt, jotka arvopaperimarkkinavi
ranomainen on valtuuttanut, toteavat, että henkilö vastus
taa tämän artiklan nojalla määrättyä tarkastusta, asianomai
sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on annettava
heille tarvittavaa apua ja pyydettävä tarvittaessa poliisin tai
vastaavan lainvalvontaviranomaisen virka-apua, jotta he
voivat suorittaa paikalla tehtävän tarkastuksen.
8.
Jos 1 kohdassa tarkoitettu paikalla tehtävä tarkastus
tai 7 kohdassa tarkoitettu virka-apu edellyttää kansallisten
sääntöjen mukaan oikeusviranomaisen lupaa, tällaista lupaa
on pyydettävä. Lupaa voidaan pyytää myös turvaamistoi
menpiteenä.
9.
Edellä 8 kohdassa tarkoitettua lupaa pyydettäessä kan
sallisen oikeusviranomaisen on tarkastettava, että arvo
paperimarkkinaviranomaisen päätös on pätevä ja että suun
nitellut pakkotoimenpiteet eivät ole tarkastuksen kohtee
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seen nähden mielivaltaisia eivätkä liiallisia. Tarkastaessaan
pakkotoimenpiteiden oikeasuhteisuutta kansallinen oikeus
viranomainen voi pyytää arvopaperimarkkinaviranomaiselta
yksityiskohtaisia selvityksiä erityisesti perusteista, joilla ar
vopaperimarkkinaviranomainen epäilee tämän asetuksen
rikkomista, sekä epäillyn rikkomisen vakavuudesta ja pak
kotoimenpiteiden kohteena olevan henkilön osallisuuden
luonteesta. Kansallinen oikeusviranomainen ei voi kuiten
kaan tarkastella uudelleen tutkimuksen tarpeellisuutta eikä
vaatia, että sille toimitetaan arvopaperimarkkinaviranomai
sen asiakirja-aineistossa olevia tietoja. Arvopaperimarkkina
viranomaisen päätöksen laillisuutta valvoo ainoastaan Eu
roopan unionin tuomioistuin asetuksessa (EU) N:o
1095/2010 säädettyä menettelyä noudattaen.
23 e artikla
Menettelysäännöt valvontatoimenpiteiden toteuttamiseksi ja sakkojen määräämiseksi
1.
Jos arvopaperimarkkinaviranomainen havaitsee tämän
asetuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan vakavia osoituksia
sellaisten tosiseikkojen mahdollisesta olemassaolosta, jotka
saattavat muodostaa yhden tai useamman liitteessä III lue
telluista rikkomisista, arvopaperimarkkinaviranomaisen on
nimettävä arvopaperimarkkinaviranomaisen sisältä riippu
maton tutkiva virkamies asiaa tutkimaan. Tutkiva virkamies
ei saa osallistua eikä saa olla osallistunut asianomaisen luot
toluokituslaitoksen suorassa tai epäsuorassa valvonnassa tai
rekisteröintimenettelyssä, ja hänen on tehtäviään suorittaes
saan oltava riippumaton arvopaperimarkkinaviranomaisen
hallintoneuvostosta.
2.
Tutkiva virkamies tutkii väitetyt rikkomiset ottaen
huomioon tutkimusten kohteena olevien henkilöiden esit
tämät huomiot, ja hän esittää havainnoistaan täydellisen
asiakirja-aineiston arvopaperimarkkinaviranomaisen hallin
toneuvostolle.
Tehtäviensä hoitamiseksi tutkiva virkamies voi käyttää val
tuutta vaatia tietoja 23 b artiklan mukaisesti sekä valtuutta
suorittaa tutkimuksia ja paikalla tehtäviä tarkastuksia 23 c
ja 23 d artiklan mukaisesti. Näitä valtuuksia käyttäessään
tutkivan virkamiehen on noudatettava 23 a artiklaa.
Tehtäviään hoitaessaan tutkivalla virkamiehellä on oikeus
saada kaikki arvopaperimarkkinaviranomaisen valvontatoi
mintansa puitteissa keräämät asiakirjat ja tiedot.
3.
Tutkiva virkamies, joka on saattanut tutkimuksensa
päätökseen, antaa tutkimusten kohteena olleille henkilöille
tilaisuuden tulla kuulluiksi tutkimuksen kohteena olevista
asioista ennen havainnot sisältävän asiakirja-aineiston toi
mittamista arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneu
vostolle. Tutkiva virkamies perustaa havaintonsa yksin
omaan tosiseikkoihin, joista tutkinnan kohteena olevilla
henkilöillä on ollut mahdollisuus esittää huomautuksensa.
Tämän artiklan mukaisten tutkimusten aikana on kunnioi
tettava täysin asianomaisten henkilöiden puolustautumis
oikeuksia.

L 145/42

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

4.
Toimittaessaan havainnot sisältävän asiakirja-aineiston
arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvostolle, tut
kiva virkamies ilmoittaa siitä tutkimusten kohteena oleville
henkilöille. Tutkimusten kohteena olevilla henkilöillä on
oikeus saada asiakirja-aineisto edellyttäen, että muiden hen
kilöiden oikeutetut edut otetaan huomioon kyseisten hen
kilöiden liikesalaisuuksien suojelemisessa. Oikeus tutustua
asiakirja-aineistoon ei ulotu kolmansia osapuolia koskeviin
luottamuksellisiin tietoihin.

5.
Tutkivan virkamiehen havainnot sisältävän asiakirjaaineiston perusteella ja kuultuaan 25 ja 36 c artiklan mu
kaisesti tutkimusten kohteena olevia henkilöitä, jos nämä
ovat sitä pyytäneet, arvopaperimarkkinaviranomaisen hal
lintoneuvosto päättää, ovatko tutkimuksen kohteena olevat
henkilöt syyllistyneet yhteen tai useampaan liitteessä III
mainittuun rikkomiseen, ja jos ovat, toteuttaa valvontatoi
menpiteen 24 artiklan mukaisesti ja määrää sakon 36 a
artiklan mukaisesti.
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tuslaitos on syyllistynyt johonkin liitteessä III lueteltuun
rikkomiseen, sen on tehtävä ainakin yksi seuraavista pää
töksistä:
a) luottoluokituslaitoksen rekisteröinti peruutetaan;
b) luottoluokituslaitokselle asetetaan unionin laajuinen tila
päinen kielto antaa luottoluokituksia, kunnes rikkomi
nen on lopetettu;
c) luottoluokituslaitoksen
antamien
luottoluokitusten
käyttö sääntelytarkoituksiin määrätään keskeytettäväksi
kaikkialla unionissa, kunnes rikkominen on lopetettu;
d) kyseistä luottoluokituslaitosta vaaditaan lopettamaan rik
kominen;
e) päätetään antaa julkisia ilmoituksia.

6.
Tutkiva virkamies ei osallistu asian käsittelyyn arvo
paperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvostossa
eikä
puutu muullakaan tavalla arvopaperimarkkinaviranomaisen
hallintoneuvoston päätöksentekoprosessiin.

7.
Komissio antaa lisää menettelysääntöjä sakkojen tai
uhkasakkojen määräämistä koskevan oikeuden käytöstä,
mukaan luettuina puolustautumisoikeuksia koskevat sään
nökset, väliaikaiset säännökset ja sakkojen tai uhkasakkojen
perimistä koskevat säännökset, sekä antaa yksityiskohtaiset
säännöt seuraamusten määräämisen ja täytäntöönpanon
vanhentumisajoista.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut säännöt hyväksytään
38 a artiklan mukaisesti ja 38 b ja 38 c artiklan ehtoja
noudattaen delegoiduilla säädöksillä.

8.
Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa asian asian
omaisten kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi syytetoi
mia varten, jos se tämän asetuksen mukaisia tehtäviä hoi
taessaan havaitsee vakavia osoituksia sellaisten tosiseikkojen
mahdollisesta olemassaolosta, jotka saattavat muodostaa ri
koksen. Lisäksi arvopaperimarkkinaviranomainen pidättäy
tyy määräämästä sakkoja tai uhkasakkoja tapauksissa, joissa
aiempi samojen tosiseikkojen tai olennaisilta osiltaan sa
manlaisten tosiseikkojen perusteella annettu vapauttava tai
langettava päätös on tullut lainvoimaiseksi kansallisen oike
uden mukaisen rikosoikeudellisen menettelyn tuloksena.

2.
Tehdessään 1 kohdassa tarkoitettuja päätöksiä arvo
paperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvoston on otettava
huomioon rikkomisen luonne ja vakavuus, seuraavat seikat
mukaan luettuina:
a) rikkomisen kesto ja toistumistiheys;
b) se, onko rikkominen paljastanut vakavia tai järjestel
mään liittyviä heikkouksia yrityksen menettelyissä, hal
lintajärjestelmissä tai sisäisissä tarkastuksissa;
c) se, helpottiko tai aiheuttiko rikkominen talousrikolli
suutta tai liittyikö rikkominen siihen muulla tavoin;
d) se, oliko rikkominen tahallinen tai tuottamuksellinen.
3.
Ennen 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen
päätösten tekemistä arvopaperimarkkinaviranomaisen hal
lintoneuvoston on ilmoitettava asiasta pankkiviranomaiselle
ja vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle.
4.
Luottoluokitusten käyttöä sääntelytarkoituksiin voi
daan jatkaa 1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettujen
päätösten tekemisen jälkeen enintään:
a) kymmenen työpäivän ajan arvopaperimarkkinaviran
omaisen päätöksen julkistamisesta 5 kohdan mukaisesti,
jos muut tämän asetuksen nojalla rekisteröidyt luotto
luokituslaitokset ovat antaneet saman rahoitusvälineen
tai saman yhteisön luottoluokituksia; tai

24 artikla
Arvopaperimarkkinaviranomaisen
valvontatoimenpiteet
1.
Jos arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvosto
toteaa 23 e artiklan 5 kohdan mukaisesti, että luottoluoki

b) kolmen kuukauden ajan arvopaperimarkkinaviranomai
sen päätöksen julkistamisesta 5 kohdan mukaisesti, jol
leivät muut tämän asetuksen nojalla rekisteröidyt luotto
luokituslaitokset ole antaneet saman rahoitusvälineen tai
saman yhteisön luottoluokituksia.
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Arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvosto voi pi
dentää, myös pankkiviranomaisen tai vakuutus- ja lisäelä
keviranomaisen pyynnöstä, ensimmäisen alakohdan b ala
kohdassa tarkoitettua määräaikaa kolmella kuukaudella
poikkeustapauksissa, joihin liittyy markkinahäiriön tai ra
hoitusalan epävakauden riski.
5.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvoston
on viipymättä ilmoitettava 1 kohdan nojalla tehdyistä pää
töksistä asianomaiselle luottoluokituslaitokselle ja annettava
tällaiset päätökset tiedoksi toimivaltaisille viranomaisille ja
alakohtaisille toimivaltaisille viranomaisille, komissiolle,
pankkiviranomaiselle ja vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle.
Sen on julkistettava tällaiset päätökset verkkosivustollaan
10 työpäivän kuluessa päivästä, jona päätös on tehty.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvoston julkis
taessa päätöksensä ensimmäisen alakohdan mukaisesti sen
on myös julkisesti ilmoitettava luottoluokituslaitoksen oike
udesta valittaa päätöksestä ja tapauksen mukaan siitä, että
tuollainen valitus on tehty, mainiten samalla, että kyseisellä
valituksella ei ole lykkäävää vaikutusta, sekä valituslauta
kunnan mahdollisuudesta keskeyttää riitautetun päätöksen
soveltaminen asetuksen (EU) N:o 1095/2010 60 artiklan 3
kohdan mukaisesti.
25 artikla
Asianomaisten kuuleminen
1.
Ennen 24 artiklan 1 kohdan mukaisten päätösten
tekoa arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvoston
on annettava henkilöille, joita menettely koskee, tilaisuus
esittää huomautuksensa arvopaperimarkkinaviranomaisen
toteamista seikoista. Arvopaperimarkkinaviranomaisen hal
lintoneuvosto perustaa päätöksensä yksinomaan niihin to
dettuihin seikkoihin, joista henkilöt, joita menettely koskee,
ovat voineet esittää huomautuksensa.
Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta, jos tarvitaan kiireellisiä
toimia estämään merkittävän ja välittömän vahingon koi
tuminen rahoitusjärjestelmälle. Siinä tapauksessa arvo
paperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvosto voi tehdä vä
liaikaisen päätöksen, ja sen on annettava kyseisille henki
löille tilaisuus esittää huomautuksensa mahdollisimman
pian sen jälkeen, kun se on tehnyt päätöksensä.
2.
Menettelyissä on kunnioitettava täysin niiden henki
löiden puolustautumisoikeuksia, joita menettely koskee.
Henkilöillä on oltava oikeus tutustua arvopaperimarkkina
viranomaisen asiakirja-aineistoon sillä edellytyksellä, että
muiden henkilöiden oikeutetut edut otetaan huomioon ky
seisten henkilöiden liikesalaisuuksien suojelemisessa. Oikeus
tutustua asiakirja-aineistoon ei ulotu luottamuksellisiin tie
toihin.”
”25 a artikla
Alakohtaiset toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat 4 artiklan 1 kohdan valvonnasta ja täytäntöönpanosta (luottoluokitusten käyttö)
Alakohtaisten toimivaltaisten viranomaisten on vastattava
4 artiklan 1 kohdan valvonnasta ja täytäntöönpanosta asi
aankuuluvan alakohtaisen lainsäädännön mukaisesti.
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III OSASTO
ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISEN,
TOIMIVAL
TAISTEN VIRANOMAISTEN JA ALAKOHTAISTEN TOIMI
VALTAISTEN VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

26 artikla
Yhteistyövelvollisuus
Arvopaperimarkkinaviranomaisen, pankkiviranomaisen, va
kuutus- ja lisäeläkeviranomaisen, toimivaltaisten viran
omaisten ja alakohtaisten toimivaltaisten viranomaisten on
tehtävä yhteistyötä silloin, kun se on tarpeen tämän asetuk
sen ja asiaankuuluvan alakohtaisen lainsäädännön sovelta
miseksi.
27 artikla
Tietojenvaihto
1.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen, toimivaltaisten vi
ranomaisten ja alakohtaisten toimivaltaisten viranomaisten
on viipymättä toimitettava toisilleen tiedot, jotka ovat tar
peen niiden tämän asetuksen ja asiaankuuluvan alakohtai
sen lainsäädännön mukaisten tehtävien hoitamiseksi.
2.
Arvopaperimarkkinaviranomainen voi toimittaa kes
kuspankeille, Euroopan keskuspankkijärjestelmälle ja Euroo
pan keskuspankille, näiden toimiessa rahapolitiikasta vas
taavina viranomaisina, sekä Euroopan järjestelmäriskikomi
tealle ja tarvittaessa muille maksu- ja selvitysjärjestelmien
valvonnasta vastaaville viranomaisille niiden tehtävien hoi
tamista varten tarkoitettuja luottamuksellisia tietoja. Vastaa
vasti tällaisia viranomaisia tai elimiä ei myöskään saa estää
toimittamasta arvopaperimarkkinaviranomaiselle tietoja,
joita tämä saattaa tarvita tämän asetuksen mukaisten tehtä
viensä hoitamiseksi.”
12) Kumotaan 28 ja 29 artikla.
13) Korvataan 30, 31 ja 32 artikla seuraavasti:
”30 artikla
Tehtävien siirtäminen arvopaperimarkkinaviranomaiselta toimivaltaisille viranomaisille
1.
Jos valvontatehtävän asianmukainen suorittaminen
sitä edellyttää, arvopaperimarkkinaviranomainen voi siirtää
erityisiä valvontatehtäviä jäsenvaltion toimivaltaiselle viran
omaiselle 21 artiklan 2 kohdan nojalla antamiensa ohjeiden
mukaisesti. Kyseisiin erityisiin valvontatehtäviin voi erityi
sesti kuulua toimivalta toteuttaa 23 b artiklan mukaiset
tietopyynnöt ja tehdä 23 d artiklan 6 kohdan mukaiset
tutkimukset ja paikalla tehtävät tarkastukset.
2.
Ennen tehtävän siirtämistä arvopaperimarkkinaviran
omainen kuulee asianomaista toimivaltaista viranomaista.
Tällainen kuuleminen koskee seuraavia:
a) siirrettävän tehtävän laajuus;
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b) siirrettävän tehtävän suorittamisen aikataulu;
c) tarvittavan tiedon välittäminen arvopaperimarkkinavi
ranomaisen toimesta ja arvopaperimarkkinaviranomai
selle.
3.
Arvopaperimarkkinaviranomainen korvaa siirrettyjen
tehtävien hoitamisesta toimivaltaiselle viranomaiselle aiheu
tuneet kustannukset komission 19 artiklan 2 kohdan no
jalla antaman maksuja koskevan asetuksen mukaisesti.
4.
Arvopaperimarkkinaviranomainen tarkastelee 1 koh
dassa tarkoitettua siirtoa uudelleen asianmukaisin väliajoin.
Tehtävien siirto voidaan perua milloin tahansa.
Tehtävien siirto ei vaikuta arvopaperimarkkinaviranomaisen
vastuuseen eikä rajoita arvopaperimarkkinaviranomaisen
mahdollisuuksia harjoittaa ja valvoa siirrettyä toimintaa.
Tämän asetuksen mukaisia valvontatehtäviä, rekisteröinti
päätökset, lopulliset arvioinnit ja rikkomisten seurantaa
koskevat päätökset mukaan luettuina, ei saa siirtää.
31 artikla
Toimivaltaisten viranomaisten ilmoitukset ja keskeyttämispyynnöt
1.
Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toteaa,
että sen alueella tai toisen jäsenvaltion alueella on harjoi
tettu tai harjoitetaan tämän asetuksen vastaista toimintaa,
sen on ilmoitettava asiasta mahdollisimman seikkaperäisesti
arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Jos toimivaltainen viran
omainen pitää sitä aiheellisena tutkinnallisista syistä, se voi
myös ehdottaa arvopaperimarkkinaviranomaiselle, että
tämä arvioi tarpeen käyttää 23 b ja 23 c artiklan mukaisia
valtuuksia kyseistä toimintaa harjoittavan luottoluokituslai
toksen suhteen.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen on toteutettava aiheelliset
toimenpiteet. Sen on annettava ilmoittajana olevalle toimi
valtaiselle viranomaiselle tieto näiden toimenpiteiden lop
putuloksesta ja mahdollisuuksien mukaan myös merkittä
vistä välivaiheista.
2.
Jos ilmoittajana oleva jäsenvaltion toimivaltainen vi
ranomainen katsoo, että rekisteröity luottoluokituslaitos,
jonka luottoluokituksia käytetään kyseisen jäsenvaltion alu
eella, rikkoo tästä asetuksesta johtuvia velvoitteita ja rikko
miset ovat niin vakavia ja jatkuvia, että niillä on merkittävä
vaikutus sijoittajansuojaan tai rahoitusjärjestelmän vakau
teen kyseisessä jäsenvaltiossa, ilmoittajana oleva toimivaltai
nen viranomainen voi pyytää arvopaperimarkkinaviran
omaista määräämään keskeytyksen, jonka aikana
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut rahoituslaitokset ja muut
yhteisöt eivät saa käyttää kyseisen luottoluokituslaitoksen
luottoluokituksia sääntelytarkoituksiin, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta 1 kohdassa säädettyä ilmoitusvelvollisuutta.
Ilmoittajana olevan toimivaltaisen viranomaisen on esitet
tävä arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki pyyntönsä
perustelut.
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Jos arvopaperimarkkinaviranomainen katsoo, että pyyntö ei
ole aiheellinen, sen on ilmoitettava asiasta ilmoittajana ole
valle toimivaltaiselle viranomaiselle kirjallisesti ja esitettävä
sille perustelut. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen kat
soo, että pyyntö on aiheellinen, sen on toteutettava asian
mukaiset toimenpiteet asian ratkaisemiseksi.

32 artikla
Salassapitovelvollisuus
1.
Salassapitovelvollisuutta sovelletaan arvopaperimark
kinaviranomaiseen, toimivaltaisiin viranomaisiin sekä kaik
kiin, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet arvopaperi
markkinaviranomaisen, toimivaltaisten viranomaisten tai
sellaisten henkilöiden palveluksessa, joille arvopaperimark
kinaviranomainen on siirtänyt tehtäviä, mukaan luettuina
sellaiset tarkastajat ja asiantuntijat, joiden kanssa arvo
paperimarkkinaviranomainen on tehnyt sopimuksen. Salas
sapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja ei saa ilmaista
toiselle henkilölle tai viranomaiselle, jollei niiden ilmaisemi
nen ole tarpeen oikeudenkäyntiä varten.

2.
Kaikki arvopaperimarkkinaviranomaisen, toimivaltais
ten viranomaisten, alakohtaisten toimivaltaisten viranomais
ten ja muiden 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen viran
omaisten ja elinten toimesta hankitut tai niiden välillä tä
män asetuksen mukaisesti vaihdetut tiedot on katsottava
salassa pidettäviksi, jollei arvopaperimarkkinaviranomainen
tai kyseinen toimivaltainen viranomainen tai kyseinen muu
viranomainen tai elin ilmoita tietoja toimittaessaan, että
kyseiset tiedot saa ilmaista, tai jos tietojen ilmaiseminen
on tarpeen oikeudenkäyntiä varten.”

14) Kumotaan 33 artikla.

15) Korvataan 34 ja 35 artikla seuraavasti:

”34 artikla
Tietojenvaihtoa koskeva sopimus
Arvopaperimarkkinaviranomainen voi tehdä tietojenvaihtoa
koskevia yhteistyösopimuksia kolmansien maiden valvonta
viranomaisten kanssa vain, jos ilmaistavien tietojen salassa
pito taataan vähintään 32 artiklassa säädetyllä tavalla.

Tällaisen tietojenvaihdon on palveltava arvopaperimarkki
naviranomaisen tai kyseisten valvontaviranomaisten tehtä
vien hoitamista.

Kun on kyse henkilötietojen luovuttamisesta kolmanteen
maahan, arvopaperimarkkinaviranomaisen on sovellettava
yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suo
rittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen va
paasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o
45/2001 (*).
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35 artikla
Kolmansilta mailta saatujen tietojen ilmaiseminen
Arvopaperimarkkinaviranomainen saa ilmaista kolmansien
maiden valvontaviranomaisilta saamansa tiedot ainoastaan,
jos se tai valvontaviranomainen on saanut nimenomaisen
suostumuksen tiedot toimittaneelta valvontaviranomaiselta,
ja soveltuvin osin ainoastaan sellaista tarkoitusta varten,
johon kyseinen valvontaviranomainen on suostunut, tai
jos tietojen ilmaiseminen on tarpeen oikeudenkäyntiä var
ten.
___________
(*) EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.”

16) Korvataan IV osaston I luvun otsikko ”Seuraamukset, ko
miteamenettely ja kertomukset” otsikolla ”Seuraamukset,
sakot, uhkasakot, komiteamenettely, siirretty säädösvalta
ja kertomukset”.
17) Korvataan 36 artiklan ensimmäinen ja toinen kohta seuraa
vasti:
”Jäsenvaltioiden on annettava säännöt 4 artiklan 1 kohdan
rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava
kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne
pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita,
oikeasuhteisia ja varoittavia.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että alakohtainen toimi
valtainen viranomainen julkistaa jokaisen seuraamuksen,
joka on määrätty 4 artiklan 1 kohdan rikkomisesta, paitsi
jos julkistaminen vaarantaisi vakavasti rahoitusmarkkinat tai
aiheuttaisi kohtuutonta haittaa asianosaisille.”
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b) liitteessä III olevan I jakson 6–8, 16–18, 21, 22, 24, 25,
27, 29, 31, 34, 37–40, 42, 45–47, 48, 49, 52 ja 54
kohdassa tarkoitettujen rikkomisten osalta sakkojen
määrät ovat vähintään 300 000 euroa ja enintään
450 000 euroa;
c) liitteessä III olevan I jakson 9, 10, 26, 36, 44 ja 53
kohdassa tarkoitettujen rikkomisten osalta sakkojen
määrät ovat vähintään 100 000 euroa ja enintään
200 000 euroa;
d) liitteessä III olevan II jakson 1, 6, 7 ja 8 kohdassa
tarkoitettujen rikkomisten osalta sakkojen määrät ovat
vähintään 50 000 euroa ja enintään 150 000 euroa;
e) liitteessä III olevan II jakson 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoi
tettujen rikkomisten osalta sakkojen määrät ovat vähin
tään 25 000 euroa ja enintään 75 000 euroa;
f) liitteessä III olevan II jakson 3 kohdassa tarkoitettujen
rikkomisten osalta sakkojen määrät ovat vähintään
10 000 euroa ja enintään 50 000 euroa;
g) liitteessä III olevan III jakson 1–3 ja 11 kohdassa tar
koitettujen rikkomisten osalta sakkojen määrät ovat vä
hintään 150 000 euroa ja enintään 300 000 euroa;
h) liitteessä III olevan III jakson 4, 6, 8 ja 10 kohdassa
tarkoitettujen rikkomisten osalta sakkojen määrät ovat
vähintään 90 000 euroa ja enintään 200 000 euroa;
i) liitteessä III olevan III jakson 5, 7 ja 9 kohdassa tarkoi
tettujen rikkomisten osalta sakkojen määrät ovat vähin
tään 40 000 euroa ja enintään 100 000 euroa.

18) Lisätään artiklat seuraavasti:
”36 a artikla
Sakot
1.
Jos arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvosto
toteaa 23 e artiklan 5 kohdan mukaisesti, että luottoluoki
tuslaitos on tahallaan tai tuottamuksesta syyllistynyt johon
kin liitteessä III luetelluista rikkomisista, se tekee päätöksen
2 kohdan mukaisen sakon määräämisestä.
Luottoluokituslaitoksen rikkominen katsotaan tahalliseksi,
jos arvopaperimarkkinaviranomainen toteaa objektiivisia te
kijöitä, jotka osoittavat, että luottoluokituslaitos tai sen ylin
johto on tahallaan syyllistynyt rikkomiseen.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen sakkojen perusmäärät
määritetään seuraavasti:
a) liitteessä III olevan I jakson 1–5, 11–15, 19, 20, 23, 28,
30, 32, 33, 35, 41, 43, 50 ja 51 kohdassa tarkoitettujen
rikkomisten osalta sakkojen määrät ovat vähintään
500 000 euroa ja enintään 750 000 euroa;

Päättäessään, olisiko sakkojen perusmäärän oltava ensim
mäisessä alakohdassa vahvistettujen rajojen ala-, keski- tai
yläkohdassa, arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa huo
mioon kyseisen luottoluokituslaitoksen edellisen tilikauden
vuosittaisen liikevaihdon. Perusmäärän on oltava rajan ala
kohdassa niiden luottoluokituslaitosten osalta, joiden vuo
sittainen liikevaihto on alle 10 miljoonaa euroa, rajan kes
kikohdassa niiden luottoluokituslaitosten osalta, joiden vuo
sittainen liikevaihto on vähintään 10 miljoonaa ja enintään
50 miljoonaa euroa, ja rajan yläkohdassa niiden luottoluo
kituslaitosten osalta, joiden vuosittainen liikevaihto on yli
50 miljoonaa euroa.
3.
Edellä 2 kohdassa vahvistetuissa rajoissa määritettyjä
perusmääriä mukautetaan tarvittaessa ottamalla huomioon
raskauttavat ja lieventävät tekijät liitteessä IV tarkoitettujen
kertoimien mukaisesti.
Raskauttavaa kerrointa sovelletaan yksi kerrallaan perus
määrään. Jos sovelletaan useampaa kuin yhtä raskauttavaa
kerrointa, perusmäärän ja kunkin yksittäisen raskauttavan
kertoimen soveltamisesta saadun määrän välinen erotus li
sätään perusmäärään.
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Lieventävää kerrointa sovelletaan yksi kerrallaan perusmää
rään. Jos sovelletaan useampaa kuin yhtä lieventävää ker
rointa, perusmäärän ja kunkin yksittäisen lieventävän ker
toimen soveltamisesta saadun määrän välinen erotus vähen
netään perusmäärästä.

4.
Sen estämättä, mitä 2 ja 3 kohdassa säädetään, sakko
saa olla enintään 20 prosenttia kyseisen luottoluokituslai
toksen edellisen tilikauden vuosittaisesta liikevaihdosta, ja
jos luottoluokituslaitos on hyötynyt rikkomisesta taloudel
lisesti suoraan tai välillisesti, sakon on oltava vähintään
yhtä suuri kuin kyseinen taloudellinen hyöty.

Jos luottoluokituslaitoksen teko tai laiminlyönti muodostaa
useamman kuin yhden liitteessä III luetelluista rikkomisista,
sovelletaan ainoastaan 2 ja 3 kohdan mukaisesti laskettua
korkeampaa ja yhteen näistä rikkomisista liittyvää sakkoa.

36 b artikla
Uhkasakot
1.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvosto
määrää päätöksellä uhkasakkoja pakottaakseen:

a) luottoluokituslaitoksen lopettamaan rikkomisen 24
artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla tehdyn päätöksen
mukaisesti;

b) 23 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetun henkilön antamaan
täydellisinä tiedot, joita on vaadittu 23 b artiklan nojalla
tehdyllä päätöksellä;

c) 23 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetun henkilön suostu
maan tutkimukseen ja erityisesti toimittamaan täydelliset
asiakirjat, tiedot, menettelyt ja muun pyydetyn aineiston
ja täydentämään ja oikaisemaan muita tietoja, jotka on
toimitettu 23 c artiklan nojalla tehdyllä päätöksellä
käynnistetyssä tutkimuksessa;

d) 23 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetun henkilön suostu
maan paikalla tehtävään tarkastukseen, joka on määrätty
23 d artiklan nojalla tehdyllä päätöksellä.

2.
Uhkasakkojen on oltava tehokkaita ja oikeasuhteisia.
Uhkasakko määrätään maksettavaksi päivittäin, kunnes
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luottoluokituslaitos tai kyseessä oleva henkilö noudattaa 1
kohdassa tarkoitettua päätöstä.

3.
Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, uhkasak
kojen määrä on 3 prosenttia edellisen tilikauden keskimää
räisestä päivävaihdosta tai, luonnollisten henkilöiden ollessa
kyseessä, 2 prosenttia edellisen kalenterivuoden keskimää
räisestä päivätulosta. Se on laskettava uhkasakon määrää
misestä tehdyssä päätöksessä määrätystä päivästä alkaen.

4.
Uhkasakko voidaan määrätä enintään kuuden kuu
kauden ajaksi arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen
ilmoittamisesta.

36 c artikla
Niiden henkilöiden kuuleminen, joita menettely koskee
1.
Ennen 36 a artiklan ja 36 b artiklan 1 kohdan a–d
alakohdan mukaisen sakon ja/tai uhkasakon määräämistä
koskevan päätöksen tekoa arvopaperimarkkinaviranomai
sen hallintoneuvosto antaa henkilöille, joita menettely kos
kee, tilaisuuden esittää huomautuksensa arvopaperimarkki
naviranomaisen toteamista seikoista. Arvopaperimarkkina
viranomaisen hallintoneuvosto perustaa päätöksensä ai
noastaan niihin todettuihin seikkoihin, joista ne henkilöt,
joita menettely koskee, ovat voineet esittää huomautuk
sensa.

2.
Menettelyissä on kunnioitettava täysin niiden henki
löiden puolustautumisoikeuksia, joita menettely koskee.
Henkilöillä on oltava oikeus tutustua arvopaperimarkkina
viranomaisen asiakirja-aineistoon sillä edellytyksellä, että
muiden henkilöiden oikeutetut edut otetaan huomioon ky
seisten henkilöiden liikesalaisuuksien suojelemisessa. Oikeus
tutustua asiakirja-aineistoon ei ulotu luottamuksellisiin tie
toihin eikä arvopaperimarkkinaviranomaisen sisäisiin val
misteluasiakirjoihin.

36 d artikla
Sakkojen ja uhkasakkojen julkistaminen,
täytäntöönpano ja kohdentaminen

luonne,

1.
Arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa jokaisen
sakon ja uhkasakon, joka on määrätty 36 a ja 36 b artiklan
mukaisesti, paitsi jos julkistaminen vaarantaisi vakavasti ra
hoitusmarkkinat tai aiheuttaisi kohtuutonta haittaa asian
osaisille.

2.
Edellä 36 a ja 36 b artiklan mukaisesti määrätyt sakot
ja uhkasakot ovat luonteeltaan hallinnollisia.

3.
Edellä 36 a ja 36 b artiklan mukaisesti määrätyt sakot
ja uhkasakot ovat täytäntöönpanokelpoisia.
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Täytäntöönpanoon sovelletaan sen valtion säännöksiä lain
käytöstä riita-asioissa, jonka alueella täytäntöönpano tapah
tuu. Täytäntöönpanomääräyksen antaa, tutkimatta muuta
kuin täytäntöönpanoasiakirjan oikeaperäisyyden, kansalli
nen viranomainen, jonka kunkin jäsenvaltion hallitus mää
rää tähän tehtävään ja josta se ilmoittaa arvopaperimarkki
naviranomaiselle ja Euroopan unionin tuomioistuimelle.
Kun nämä muodollisuudet on hakijan vaatimuksesta täy
tetty, tämä voi hakea täytäntöönpanoa kansallisen lainsää
dännön mukaisesti saattamalla asian suoraan toimivaltaisen
elimen käsiteltäväksi.
Täytäntöönpanoa voidaan lykätä vain Euroopan unionin
tuomioistuimen päätöksellä. Kansallisten tuomioistuinten
toimivaltaan kuuluu kuitenkin tutkia virheellisestä täytän
töönpanosta tehdyt valitukset.
4.
Sakkojen ja uhkasakkojen määrät kohdennetaan Eu
roopan unionin yleiseen talousarvioon.
36 e artikla
Muutoksen hakeminen Euroopan unionin tuomioistuimelta
Euroopan unionin tuomioistuimella on täysi harkintavalta
tutkiessaan valitukset päätöksistä, joilla arvopaperimarkki
naviranomainen on määrännyt sakon tai uhkasakon. Se
voi kumota sakon tai uhkasakon tai alentaa tai korottaa
sitä.”
19) Korvataan 37 artikla seuraavasti:
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sen viimeistään kuusi kuukautta ennen neljän vuoden kau
den päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan par
lamentti tai neuvosto peruuta siirtoa 38 b artiklan mukai
sesti.
2.
Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädök
sen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan
parlamentille ja neuvostolle.
3.
Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja sää
döksiä sovelletaan 38 b ja 38 c artiklassa säädettyjä ehtoja.
38 b artikla
Säädösvallan siirron peruuttaminen
1.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin ta
hansa peruuttaa 5 artiklan 6 kohdan kolmannessa alakoh
dassa, 19 artiklan 2 kohdassa, 23 e artiklan 7 kohdassa ja
37 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.
2.
Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn
päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii
ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle
kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä
sekä ilmoittaa samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdol
linen peruuttaminen koskee.
3.
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mai
nittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittö
mästi tai jonakin myöhempänä, siinä mainittuna päivänä.
Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädös
ten voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin viralli
sessa lehdessä.

”37 artikla
Liitteiden muuttaminen
Komissio voi toteuttaa toimenpiteitä liitteiden muuttami
seksi liitettä III lukuun ottamatta 38 a artiklan mukaisesti
ja 38 b ja 38 c artiklan ehtoja noudattaen delegoiduilla
säädöksillä rahoitusmarkkinoiden kehityksen, myös kan
sainvälisen kehityksen, huomioon ottamiseksi erityisesti uu
sien rahoitusvälineiden osalta.”
20) Kumotaan 38 artiklan 2 kohta.
21) Lisätään artiklat seuraavasti:
”38 a artikla

38 c artikla
Delegoitujen säädösten vastustaminen
1.
Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa
delegoitua säädöstä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun
säädös on annettu tiedoksi.
Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa
pidennetään kolmella kuukaudella.
2.
Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 1 koh
dassa tarkoitetun määräajan päättyessä vastustanut delegoi
tua säädöstä, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa leh
dessä ja se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.
Siirretään komissiolle neljän vuoden ajaksi 1 päivästä
kesäkuuta 2011 valta antaa 5 artiklan 6 kohdan kolman
nessa alakohdassa, 19 artiklan 2 kohdassa, 23 e artiklan 7
kohdassa ja 37 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.
Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuk

Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin viralli
sessa lehdessä, ja se voi tulla voimaan ennen kyseisen mää
räajan päättymistä, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto
ovat molemmat ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio
vastustaa kyseistä säädöstä.
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3.
Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa de
legoitua säädöstä 1 kohdassa tarkoitetun määräajan kulu
essa, se ei tule voimaan. Säädöstä vastustava toimielin esit
tää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
296 artiklan mukaisesti syyt, miksi se vastustaa delegoitua
säädöstä.”

22) Muutetaan 39 artikla seuraavasti:

a) Kumotaan 2 kohta.

b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.
Komissio ottaa huomioon kolmansissa maissa
toimivia luottoluokituslaitoksia koskevan sääntely- ja
valvontakehyksen kehittymisen ja antaa viimeistään
1 päivänä heinäkuuta 2011 Euroopan parlamentille ja
neuvostolle kertomuksen tällaisen kehityksen ja
40 artiklassa tarkoitettujen siirtymäsäännösten vaikutuk
sista unionin rahoitusmarkkinoiden vakauteen.”

23) Lisätään artikla seuraavasti:

”39 a artikla
Arvopaperimarkkinaviranomaisen kertomus
Arvopaperimarkkinaviranomainen arvioi viimeistään 31
päivänä joulukuuta 2011 tämän asetuksen mukaisten val
tuuksiensa ja tehtäviensä vastaanottamisesta aiheutuvat hen
kilöstö- ja resurssitarpeensa ja toimittaa kertomuksen Eu
roopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.”

24) Korvataan 40 artiklan kolmas kohta seuraavasti:

”Olemassa olevat luottoluokituslaitokset voivat jatkaa sel
laisten luottoluokitusten antamista, joita 4 artiklan 1 koh
dassa tarkoitetut rahoituslaitokset ja muut yhteisöt voivat
käyttää sääntelytarkoituksiin, paitsi jos rekisteröintihakemus
hylätään. Jos rekisteröintihakemus hylätään, sovelletaan
24 artiklan 4 ja 5 kohtaa.”
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Sellaista rekisteröintihakemusta, jonka kotijäsenvaltion
toimivaltaiset viranomaiset tai asianomainen kollegio on
vastaanottanut viimeistään 7 päivänä syyskuuta 2010, ei
kuitenkaan siirretä arvopaperimarkkinaviranomaiselle, ja
kyseiset viranomaiset ja asianomainen kollegio tekevät re
kisteröinnin hyväksymistä tai epäämistä koskevan päätök
sen.
2.
Arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa haltuunsa
luottoluokituslaitoksia koskevaan valvonta- ja täytäntöön
panotoimintaan liittyvät tiedostot ja valmisteluasiakirjat,
mukaan luettuina käynnissä olevat tutkinnat ja täytäntöön
panotoimet, tai niiden oikeaksi todistetut jäljennökset, 1
kohdassa tarkoitettuna päivänä, sanotun kuitenkaan rajoit
tamatta 1 kohdan toisen alakohdan soveltamista.
3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viran
omaisten ja kollegioiden on varmistettava, että olemassa
olevat tiedostot ja valmisteluasiakirjat, tai niiden oikeaksi
todistetut jäljennökset, siirretään arvopaperimarkkinaviran
omaiselle mahdollisimman pian ja viimeistään 1 päivänä
heinäkuuta 2011. Kyseisten toimivaltaisten viranomaisten
ja kollegioiden on myös annettava arvopaperimarkkinavi
ranomaiselle kaikki tarpeellinen apu ja neuvot, joilla helpo
tetaan tehokasta ja toimivaa siirtoa ja luottoluokituslaitoksia
koskevan valvonta- ja täytäntöönpanotoiminnan aloitta
mista.
4.
Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii 1 kohdassa
tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten ja kollegioiden
oikeudenomistajana sellaisesta valvonta- ja täytäntöönpano
toiminnasta johtuvissa hallinnollisissa tai oikeudellisissa me
nettelyissä, jota kyseiset toimivaltaiset viranomaiset ja kol
legiot ovat harjoittaneet tämän asetuksen soveltamisalaan
kuuluvissa asioissa.
5.
Kaikki tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toi
mivaltaisten viranomaisten III osaston I luvun mukaisesti
tekemät luottoluokituslaitosten rekisteröinnit pysyvät voi
massa, kun toimivalta on siirretty arvopaperimarkkinaviran
omaiselle.
6.
Arvopaperimarkkinaviranomainen suorittaa viimeis
tään 1 päivänä heinäkuuta 2014 ja osana jatkuvaa valvon
taansa vähintään yhden tarkastuksen kaikissa sen valvonta
valtaan kuuluvissa luottoluokituslaitoksissa.”

25) Lisätään artikla seuraavasti:
26) Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.
”40 a artikla
Arvopaperimarkkinaviranomaiseen liittyvät siirtymätoimenpiteet
1.
Kaikki luottoluokituslaitoksia koskevaan valvonta- ja
täytäntöönpanotoimintaan liittyvät toimivallat ja tehtävät,
jotka on annettu toimivaltaisille viranomaisille, jotka toimi
vat tai eivät toimi kotijäsenvaltion toimivaltaisina viran
omaisina, ja kollegioille, jos sellaisia on perustettu, lopete
taan 1 päivänä heinäkuuta 2011.

27) Lisätään tämän asetuksen liitteen II mukaiset liitteet.
2 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona
se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Strasbourgissa 11 päivänä toukokuuta 2011.

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

J. BUZEK

GYŐRI E.
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LIITE I
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1060/2009 liite I seuraavasti:
1) Korvataan A jakson 2 kohdan viimeinen alakohta seuraavasti:
”Hallinto- tai valvontaelimen riippumattomien jäsenten a–d alakohdassa tarkoitetuista seikoista antamat lausunnot on
esitettävä hallinto- tai valvontaelimelle säännöllisin väliajoin sekä annettava pyynnöstä arvopaperimarkkinaviranomai
sen käyttöön.”
2) Korvataan B jakson 8 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
”8. Edellä 7 kohdassa tarkoitetut tiedot ja kirjausketjut on säilytettävä rekisteröidyn luottoluokituslaitoksen tiloissa
vähintään viiden vuoden ajan, ja ne on pyynnöstä asetettava arvopaperimarkkinaviranomaisen saataville.”
3) Korvataan E jakson II osan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
”2. vuosittain seuraavat tiedot
a) luettelo luottoluokituslaitoksen 20 suurimmasta asiakkaasta niiden tuoman tuoton perusteella mitattuna;
b) luettelo sellaisista luottoluokituslaitoksen asiakkaista, joiden osuus luottoluokituslaitoksen tuottojen kasvusta
edeltävänä varainhoitovuonna oli yli 1,5-kertainen luottoluokituslaitoksen kyseisen vuoden kokonaistuottojen
kasvuun verrattuna. Tällainen asiakas otetaan luetteloon vain, jos sen osuus luottoluokituslaitoksen kansain
välisistä kokonaistuotoista oli kyseisenä vuonna yli 0,25 prosenttia maailmanlaajuisesti mitattuna; ja
c) sellainen luettelo vuoden aikana annetuista luottoluokituksista, josta ilmenee ilman toimeksiantoa annettujen
luottoluokitusten osuus.”
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LIITE II
Lisätään asetukseen (EY) N:o 1060/2009 seuraavat liitteet:
”LIITE III
Luettelo 24 artiklan 1 kohdassa ja 36 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista rikkomisista
I Eturistiriitoihin, toiminnan järjestämistä koskeviin tai toimintaa koskeviin vaatimuksiin liittyvät rikkomiset
1. Luottoluokituslaitos rikkoo 4 artiklan 3 kohtaa vahvistamalla kolmannessa maassa annetun luottoluokituksen
ilman, että kyseisessä kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät, paitsi jos tämän rikkomisen syy ei ole luotto
luokituslaitoksen tiedossa tai valvonnassa.
2. Luottoluokituslaitos rikkoo 4 artiklan 4 kohdan toista alakohtaa käyttämällä kolmannessa maassa annetun luotto
luokituksen vahvistamista siinä tarkoituksessa, että se välttyisi noudattamasta tämän asetuksen vaatimuksia.
3. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan A jakson 1 kohdan kanssa siten, että se
ei perusta hallinto- tai valvontaelintä.
4. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan A jakson 2 kohdan ensimmäisen
alakohdan kanssa jättämällä varmistamatta, että sen liiketoiminnalliset edut eivät vaaranna luottoluokitustoimin
nan riippumattomuutta ja asianmukaisuutta.
5. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan A jakson 2 kohdan toisen alakohdan
kanssa nimittämällä ylimpään johtoon henkilöitä, jotka eivät ole hyvämaineisia, riittävän ammattitaitoisia tai
kokeneita taikka jotka eivät voi varmistaa luottoluokituslaitoksen järkevää ja vakaata hoitoa.
6. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan A jakson 2 kohdan kolmannen
alakohdan kanssa siten, että se ei nimitä vaadittua määrää riippumattomia jäseniä hallinto- tai valvontaelimeen.
7. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan A jakson 2 kohdan neljännen ala
kohdan kanssa perustamalla hallinto- tai valvontaelimensä riippumattomia jäseniä varten korvausjärjestelmän,
joka on sidoksissa luottoluokituslaitoksen liiketoiminnan tulokseen tai joka on sellainen, että sillä ei varmisteta
päätösten riippumattomuutta, tai määräämällä hallinto- tai valvontaelimensä riippumattomien jäsenten toimi
kauden pituudeksi ajanjakson, jonka pituus on yli viisi vuotta tai joka voidaan uusia, taikka erottamalla hallintotai valvontaelimen riippumattoman jäsenen muun kuin virheellisen menettelyn tai ammattitaidon riittämättömyy
den perusteella.
8. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan A jakson 2 kohdan viidennen ala
kohdan kanssa nimittämällä hallinto- tai valvontaelimeen jäseniä, joilla ei ole riittävää asiantuntemusta rahoitus
palveluista, tai jos luottoluokituslaitos antaa strukturoitujen rahoitusvälineiden luottoluokituksia, jos vähintään
yhdellä elimen riippumattomista jäsenistä ja yhdellä sen muista jäsenistä ei ole ylimmän johdon tasolla hankittua
perusteellista tietoa ja kokemusta strukturoitujen rahoitusvälineiden markkinoista.
9. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan A jakson 2 kohdan kuudennen
alakohdan kanssa jättämällä varmistamatta, että hallinto- tai valvontaelimen riippumattomat jäsenet suorittavat
kyseisen kohdan kuudennessa alakohdassa tarkoitettujen seikkojen valvontatehtävät.
10. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan A jakson 2 kohdan seitsemännen
alakohdan kanssa jättämällä varmistamatta, että hallinto- tai valvontaelimen riippumattomat jäsenet esittävät
kyseisen kohdan kuudennessa alakohdassa tarkoitetuista seikoista antamansa lausunnot hallinto- tai valvontaeli
melle säännöllisin väliajoin sekä antavat kyseiset lausunnot pyydettäessä arvopaperimarkkinaviranomaisen käyt
töön.
11. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan A jakson 3 kohdan kanssa siten, että se
ei ota käyttöön riittäviä toimintatapoja tai menettelyjä sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen velvoitteita
noudatetaan.
12. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan A jakson 4 kohdan kanssa siten, että
sillä ei ole moitteettomia hallinto- tai kirjanpitomenettelyjä, omia sisäisiä valvontamekanismeja, tehokkaita riski
narviointimenettelyjä tai tehokkaita valvonta- ja turvajärjestelyjä tiedonkäsittelyjärjestelmiä varten taikka jos se ei
sovella tai ylläpidä kyseisessä kohdassa vaadittuja päätöksentekomenettelyjä tai organisaatiorakenteita.
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13. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan A jakson 5 kohdan kanssa siten, että se
ei ota käyttöön itsenäisesti toimivaa, pysyvää ja tehokasta säännösten noudattamista valvovaa toimintoa tai ei
ylläpidä sitä.
14. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan A jakson 6 kohdan ensimmäisen
alakohdan kanssa jättämällä varmistamatta, että kyseisen kohdan ensimmäisessä alakohdassa määritellyt edelly
tykset, joilla säännösten noudattamista valvova toiminto voi hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti tai riippumatto
masti, täyttyvät.
15. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan A jakson 7 kohdan kanssa siten, että se
ei ota käyttöön asianmukaisia tai tehokkaita organisatorisia ja hallinnollisia järjestelyjä liitteessä I olevan B jakson
1 kohdassa tarkoitettujen eturistiriitojen estämiseksi, havaitsemiseksi, poistamiseksi tai hallitsemiseksi ja ilmaise
miseksi tai että se ei huolehdi siitä, että kaikki luottoluokitustoiminnan riippumattomuutta merkittävästi uhkaavat
tekijät, liitteessä I olevassa C jaksossa tarkoitetut, luottoluokitusanalyytikoita koskevia sääntöjä uhkaavat tekijät
mukaan luettuina, sekä turvatoimet kyseisten uhkien vähentämiseksi, kirjataan asianmukaisesti.
16. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan A jakson 8 kohdan kanssa siten, että se
ei käytä asianmukaisia järjestelmiä, resursseja tai menettelyjä, joilla se varmistaa luottoluokitustoimintansa jatku
vuuden ja säännöllisyyden.
17. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan A jakson 9 kohdan kanssa siten, että se
ei perusta arviointitoimintoa:
a) jonka tehtävänä on tarkastella säännöllisin väliajoin menetelmiä, malleja ja keskeisiä luokitusoletuksia tai
kaikkia niihin tehtyjä olennaisia muutoksia tai sitä, ovatko kyseiset menetelmät, mallit tai keskeiset luokitu
soletukset asianmukaisia, jos niitä käytetään tai aiotaan käyttää uusien rahoitusvälineiden arviointiin;
b) joka on riippumaton sellaisista muista liiketoiminnan osa-alueista, jotka vastaavat luottoluokitustoiminnasta;
tai
c) joka raportoi hallinto- tai valvontaelimen jäsenille.
18. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan A jakson 10 kohdan kanssa siten, että
se ei seuraa tai arvioi tämän asetuksen mukaisesti käyttöön ottamiensa järjestelmien, sisäisen tarkastuksen me
nettelyjen ja järjestelyjen riittävyyttä ja vaikuttavuutta tai että se ei toteuta aiheellisia toimenpiteitä puutteiden
korjaamiseksi.
19. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan B jakson 1 kohdan kanssa siten, että se
ei havaitse, poista tai hallitse eikä ilmoita selkeästi tai näkyvästi kaikkia todellisia tai mahdollisia eturistiriitoja,
jotka voivat vaikuttaa sen luottoluokitusanalyytikoiden, työntekijöiden tai muiden luonnollisten henkilöiden,
joiden tarjoamat palvelut ovat luottoluokituslaitoksen käytettävissä tai määräysvallassa ja jotka osallistuvat suo
raan luottoluokitusten antamiseen, tai luottoluokituksia hyväksyvien henkilöiden analyyseihin tai päätöksiin.
20. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan B jakson 3 kohdan ensimmäisen
alakohdan kanssa antamalla luottoluokituksen jossakin kyseisen kohdan ensimmäisessä alakohdassa kuvatussa
tapauksessa tai, jos luottoluokitus on jo olemassa, siten että se ei ilmoita viipymättä, jos jokin mainitun kohdan
ensimmäisessä alakohdassa kuvattu tapaus mahdollisesti vaikuttaa luottoluokitukseen.
21. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan B jakson 3 kohdan toisen alakohdan
kanssa jättämällä arvioimatta viipymättä, onko syytä olemassa olevan luottoluokituksen uudelleenarviointiin tai
peruuttamiseen.
22. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan B jakson 4 kohdan ensimmäisen
alakohdan kanssa tarjoamalla luottoluokitellulle yhteisölle tai asianomaiselle kolmannelle osapuolelle konsultointitai neuvontapalveluja, jotka koskevat kyseisen luottoluokitellun yhteisön tai kolmannen osapuolen yhtiöraken
netta, oikeudellista rakennetta, varoja, velkoja tai toimintoja.
23. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan B jakson 4 kohdan kolmannen
alakohdan alkuosan kanssa jättämällä varmistamatta, että liitännäispalvelujen tarjonta ei aiheuta eturistiriitoja
sen luottoluokitustoiminnan kanssa.
24. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan B jakson 5 kohdan kanssa jättämällä
varmistamatta, että luottoluokitusanalyytikot tai luokituksia hyväksyvät henkilöt eivät esitä ehdotuksia tai suosi
tuksia, jotka koskevat sellaisten strukturoitujen rahoitusvälineiden rakennetta, joille luottoluokituslaitoksen on
tarkoitus antaa luottoluokitus.
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25. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan B jakson 6 kohdan kanssa jättämällä
suunnittelematta raportointi- tai viestintäkanavansa siten, että niillä varmistetaan B jakson 1 kohdassa tarkoitet
tujen henkilöiden riippumattomuus luottoluokituslaitoksen sellaisesta muusta toiminnasta, jota harjoitetaan kau
pallisesti.
26. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan B jakson 8 kohdan toisen alakohdan
kanssa siten, että se ei säilytä tietoja vielä vähintään kolmen vuoden ajan sen jälkeen, kun sen rekisteröinti on
peruutettu.
27. Luottoluokituslaitos rikkoo 7 artiklan 1 kohtaa jättämällä varmistamatta, että luottoluokitusanalyytikoilla, luotto
luokituslaitoksen työntekijöillä tai muilla luonnollisilla henkilöillä, joiden tarjoamat palvelut ovat luottoluokitus
laitoksen käytettävissä tai määräysvallassa ja jotka suoraan osallistuvat luottoluokitustoimintaan, on asianmukaiset
tiedot ja kokemus heille määrätyistä tehtävistä.
28. Luottoluokituslaitos rikkoo 7 artiklan 2 kohtaa jättämällä varmistamatta, että 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu
henkilö ei käynnistä neuvotteluja palkkioista tai maksuista eikä osallistu niihin minkään luottoluokitellun yhtei
sön, asianomaisen kolmannen osapuolen eikä kenenkään sellaisen henkilön kanssa, joka on määräysvallan kautta
suoraan tai välillisesti sidoksissa luottoluokiteltuun yhteisöön.
29. Luottoluokituslaitos rikkoo 7 artiklan 3 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan C jakson 3 kohdan a alakohdan kanssa
jättämällä varmistamatta, että kyseisen jakson 1 kohdassa tarkoitettu henkilö toteuttaa kaikki kohtuulliset toi
menpiteet suojatakseen luottoluokituslaitoksen hallussa olevaa omaisuutta tai sen hallussa olevia tietoja petoksilta,
varkauksilta ja väärinkäytöksiltä ottaen huomioon sen liiketoiminnan luonne, laajuus ja monimutkaisuus ja sen
luottoluokitustoiminnan luonne ja laajuus.
30. Luottoluokituslaitos rikkoo 7 artiklan 3 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan C jakson 5 kohdan kanssa määräämällä
kielteisiä seurauksia kyseisen jakson 1 kohdassa tarkoitetulle henkilölle, jos kyseinen henkilö ilmoittaa säännösten
noudattamista valvovalle virkamiehelle, että joku muu mainitun jakson 1 kohdassa tarkoitettu henkilö on toi
minut tavalla, jota hän pitää lainvastaisena.
31. Luottoluokituslaitos rikkoo 7 artiklan 3 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan C jakson 6 kohdan kanssa jättämällä
arvioimatta luottoluokitusanalyytikon asiaankuuluvan työsuorituksen kahden vuoden ajalta ennen palveluksesta
lähtöä, jos kyseinen luottoluokitusanalyytikko päättää työsuhteensa ja siirtyy sellaiseen luottoluokiteltuun yhtei
söön, jonka luottoluokitteluun hän on osallistunut, tai sellaiseen rahoitusalan yritykseen, jonka kanssa hänellä on
ollut liiketoimintaa hoitaessaan tehtäviään luottoluokituslaitoksessa.
32. Luottoluokituslaitos rikkoo 7 artiklan 3 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan C jakson 1 kohdan kanssa jättämällä
varmistamatta, että kyseisessä kohdassa tarkoitettu henkilö ei osta tai myy kyseisessä kohdassa tarkoitettua
rahoitusvälinettä taikka osallistu mihinkään sellaista rahoitusvälinettä koskevaan liiketoimeen.
33. Luottoluokituslaitos rikkoo 7 artiklan 3 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan C jakson 2 kohdan kanssa jättämällä
varmistamatta, että kyseisen jakson 1 kohdassa tarkoitettu henkilö ei osallistu tai muutoin vaikuta kyseisen jakson
2 kohdassa tarkoitetun luottoluokituksen laadintaan.
34. Luottoluokituslaitos rikkoo 7 artiklan 3 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan C jakson 3 kohdan b, c ja d alakohdan
kanssa jättämällä varmistamatta, että kyseisen jakson 1 kohdassa tarkoitettu henkilö ei ilmaise, käytä tai luovuta
kyseisissä kohdissa tarkoitettuja tietoja.
35. Luottoluokituslaitos rikkoo 7 artiklan 3 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan C jakson 4 kohdan kanssa jättämällä
varmistamatta, että kyseisen jakson 1 kohdassa tarkoitettu henkilö ei tavoittele eikä hyväksy rahaa, lahjoja tai
palveluksia miltään sellaiselta taholta, jonka kanssa luottoluokituslaitoksella on liiketoimintaa.
36. Luottoluokituslaitos rikkoo 7 artiklan 3 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan C jakson 7 kohdan kanssa jättämällä
varmistamatta, että kyseisen jakson 1 kohdassa tarkoitettu henkilö ei siirry luottoluokitellun yhteisön tai sen
asianomaisen kolmannen osapuolen ylimmän johdon tehtäviin, ennen kuin luottoluokituksen antamisesta on
kulunut kuusi kuukautta.
37. Luottoluokituslaitos rikkoo 7 artiklan 4 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan C jakson 8 kohdan ensimmäisen
alakohdan a alakohdan kanssa jättämällä varmistamatta, että pääluottoluokitusanalyytikko ei osallistu saman
luottoluokitellun yhteisön eikä sen asianomaisten kolmansien osapuolten luottoluokitustoimintaan yli neljän
vuoden ajan.
38. Luottoluokituslaitos rikkoo 7 artiklan 4 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan C jakson 8 kohdan ensimmäisen
alakohdan b alakohdan kanssa jättämällä varmistamatta, että luottoluokitusanalyytikko ei osallistu saman luotto
luokitellun yhteisön eikä sen asianomaisten kolmansien osapuolten luottoluokitustoimintaan yli viiden vuoden
ajan.
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39. Luottoluokituslaitos rikkoo 7 artiklan 4 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan C jakson 8 kohdan ensimmäisen
alakohdan c alakohdan kanssa jättämällä varmistamatta, että luottoluokituksia hyväksyvä henkilö ei osallistu
saman luottoluokitellun yhteisön eikä sen asianomaisten kolmansien osapuolten luottoluokitustoimintaan yli
seitsemän vuoden ajan.
40. Luottoluokituslaitos rikkoo 7 artiklan 4 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan C jakson 8 kohdan toisen alakohdan
kanssa jättämällä varmistamatta, että kyseisen kohdan ensimmäisen alakohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettu
henkilö ei osallistu mainituissa alakohdissa tarkoitettujen luottoluokiteltujen yhteisöjen tai kolmansien osapuolten
luottoluokitustoimintaan, ennen kuin kaksi vuotta on kulunut kyseisissä alakohdissa vahvistettujen ajanjaksojen
päättymisestä.
41 Luottoluokituslaitos rikkoo 7 artiklan 5 kohtaa ottamalla käyttöön palkkiot tai tulosarvioinnin, jotka ovat
riippuvaisia sellaisen tuoton määrästä, jonka luottoluokituslaitos saa luottoluokitelluilta yhteisöiltä tai asianomai
silta kolmansilta osapuolilta.
42. Luottoluokituslaitos rikkoo 8 artiklan 2 kohtaa siten, että se ei hyväksy, pane täytäntöön tai sovella riittäviä
menettelyjä varmistaakseen, että sen antamat luottoluokitukset perustuvat kaikkien niiden sen tiedossa olevien
tietojen perusteelliseen analyysiin, jotka ovat merkityksellisiä sen analyysille sen luokitusmenetelmien mukaan.
43. Luottoluokituslaitos rikkoo 8 artiklan 3 kohtaa siten, että se ei käytä luokitusmenetelmiä, jotka ovat tiukkoja,
järjestelmällisiä ja jatkuvia ja jotka voidaan validoida aiemman kokemuksen perusteella, myös toteutumatesteillä.
44. Luottoluokituslaitos rikkoo 8 artiklan 4 kohdan ensimmäistä alakohtaa kieltäytymällä antamasta yhteisön tai
rahoitusvälineen luottoluokitusta sen vuoksi, että toinen luottoluokituslaitos on aikaisemmin luokitellut osan
kyseisestä yhteisöstä tai rahoitusvälineestä.
45. Luottoluokituslaitos rikkoo 8 artiklan 4 kohdan toista alakohtaa siten, että se ei kirjaa kaikkia tapauksia, joiden
osalta se omassa luokitusprosessissaan poikkeaa olemassa olevista, toisen luottoluokituslaitoksen laatimista
kohde-etuuteen tai strukturoituihin rahoitusvälineisiin liittyvistä luottoluokituksista, ja siten, ettei se perustele
poikkeavaa arviointia.
46. Luottoluokituslaitos rikkoo 8 artiklan 5 kohdan ensimmäistä virkettä olemalla seuraamatta luottoluokituksia ja
olemalla arvioimatta omia luottoluokituksiaan ja menetelmiään jatkuvasti ja vähintään vuosittain uudelleen.
47. Luottoluokituslaitos rikkoo 8 artiklan 5 kohdan toista virkettä siten, että se ei ota käyttöön sisäisiä järjestelyjä,
joiden avulla se seuraa makrotalouden tai rahoitusmarkkinoiden olosuhteissa tapahtuvien muutosten vaikutusta
luottoluokituksiin.
48. Luottoluokituslaitos rikkoo 8 artiklan 6 kohdan b alakohtaa siten, että se ei menetelmien, mallien tai keskeisten
luokitusoletusten muuttuessa arvioi uudelleen kyseisen alakohdan mukaisesti luottoluokituksia, joihin muutokset
vaikuttavat, tai sillä välin tarkkaile kyseisiä luokituksia.
49. Luottoluokituslaitos rikkoo 8 artiklan 6 kohdan c alakohtaa siten, että se ei luokittele uudelleen luottoluokitusta,
joka perustuu sittemmin muutettuihin menetelmiin, malleihin tai keskeisiin luokitusoletuksiin, jos näiden muu
tosten yhdistetty vaikutus muuttaa kyseistä luottoluokitusta.
50. Luottoluokituslaitos rikkoo 9 artiklaa toteuttamalla tärkeiden operatiivisten toimintojen ulkoistamisen tavalla, joka
heikentäisi olennaisesti luottoluokituslaitoksen sisäisen valvonnan laatua tai arvopaperimarkkinaviranomaisen
mahdollisuuksia seurata, miten luottoluokituslaitos täyttää tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa.
51. Luottoluokituslaitos rikkoo 10 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan D jakson I osan 4 kohdan toisen
alakohdan kanssa antamalla luottoluokituksen tai jättämällä peruuttamatta olemassa olevan luokituksen silloin,
kun luotettavien tietojen puute tai uudenlaisen rahoitusvälineen rakenteen monimutkaisuus tai saatavilla olevien
tietojen riittämätön laatu asettaa vakavalla tavalla kyseenalaiseksi sen, voiko luottoluokituslaitos tuottaa luotetta
van luottoluokituksen.
52. Luottoluokituslaitos rikkoo 10 artiklan 6 kohtaa käyttämällä arvopaperimarkkinaviranomaisen tai muun toimi
valtaisen viranomaisen nimeä siten, että tämä voitaisiin tulkita osoitukseksi tai viitteeksi siitä, että arvopaperi
markkinaviranomaisen tai muu viranomainen on vahvistanut tai hyväksynyt luottoluokituslaitoksen luottoluoki
tukset tai luottoluokitustoiminnan.
53. Luottoluokituslaitos rikkoo 13 artiklaa veloittamalla 8–12 artiklan mukaisesti toimitetuista tiedoista.
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54. Luottoluokituslaitos rikkoo 14 artiklan 1 kohtaa jättämällä hakematta rekisteröintiä 2 artiklan 1 kohdan mukai
sesti, jos se on unioniin sijoittautunut oikeushenkilö.
II Valvontatoiminnan esteisiin liittyvät rikkomiset
1. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan B jakson 7 kohdan kanssa jättämällä
huolehtimatta näissä säännöksissä edellytetyistä tiedoista tai kirjausketjuista sen luottoluokitustoimista.
2. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan B jakson 8 kohdan ensimmäisen
alakohdan kanssa siten, että se ei säilytä kyseisen jakson 7 kohdassa tarkoitettuja tietoja tai kirjausketjuja
tiloissaan vähintään viiden vuoden ajan tai ei aseta pyydettäessä kyseisiä tietoja tai kirjausketjuja arvopaperimark
kinaviranomaisen saataville.
3. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan B jakson 9 kohdan kanssa siten, että se
ei säilytä tietoja, joista käyvät ilmi luottoluokituspalvelusopimuksen mukaiset, luottoluokituslaitoksen tai luotto
luokitellun yhteisön tai sen asianomaisten kolmansien osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, luottoluokituslaitok
sen ja luottoluokitellun yhteisön tai sen asianomaisen kolmannen osapuolen välisen sopimussuhteen keston ajan.
4. Luottoluokituslaitos rikkoo 11 artiklan 2 kohtaa olemalla panematta vaadittuja tietoja saataville tai olemalla
toimittamatta kyseisiä tietoja kyseisessä kohdassa tarkoitetussa vaaditussa muodossa.
5. Luottoluokituslaitos rikkoo 11 artiklan 3 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan E jakson I osan 2 kohdan kanssa
olemalla toimittamatta arvopaperimarkkinaviranomaiselle luetteloa luottoluokituslaitoksen liitännäispalveluista.
6. Luottoluokituslaitos rikkoo 14 artiklan 3 kohdan toista alakohtaa siten, että se ei ilmoita arvopaperimarkkina
viranomaiselle kaikista alkuperäisen rekisteröinnin edellytyksiin tehtävistä olennaisista muutoksista kyseisen ala
kohdan mukaisesti.
7. Luottoluokituslaitos rikkoo 23 b artiklan 1 kohtaa toimittamalla virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja vastauk
sena 23 b artiklan 2 kohdan mukaiseen tiedonsaantia koskevaan pyyntöön tai vastauksena 23 b artiklan 3
kohdan mukaiseen tietojen pyytämistä koskevaan päätökseen.
8. Luottoluokituslaitos rikkoo 23 c artiklan 1 kohdan c alakohtaa antamalla virheellisiä tai harhaanjohtavia vasta
uksia kyseisen alakohdan nojalla esitettyihin kysymyksiin.
III Ilmoittamista koskeviin säännöksiin liittyvät rikkomiset
1. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan B jakson 2 kohdan kanssa jättämällä
julkistamatta yleisölle sellaisten luottoluokiteltujen yhteisöjen ja asianomaisten kolmansien osapuolten nimet,
joilta se saa yli 5 prosenttia vuotuisista tuloistaan.
2. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan B jakson 4 kohdan kolmannen
alakohdan loppuosan kanssa siten, että se ei ilmoita loppuraportissa liitännäispalvelua, jota on tarjottu luotto
luokitellulle yhteisölle tai kolmannelle osapuolelle.
3. Luottoluokituslaitos rikkoo 8 artiklan 1 kohtaa siten, että se ei ilmoita yleisölle liitteessä I olevan E jakson I osan
5 kohdassa kuvatussa luottoluokitustoiminnassaan käyttämistään menetelmistä, malleista tai keskeisistä luokitu
soletuksista.
4. Luottoluokituslaitos rikkoo 8 artiklan 6 kohdan a alakohtaa siten, että se ei menetelmien, mallien tai keskeisten
luokitusoletusten muuttuessa ilmoita viipymättä, missä määrin muutokset todennäköisesti vaikuttavat luottoluo
kituksiin, tai ei käytä samoja viestintävälineitä kuin ilmoittaessaan niistä luottoluokituksista, joihin muutokset
vaikuttavat.
5. Luottoluokituslaitos rikkoo 10 artiklan 1 kohtaa siten, että se ei ilmoita ei-valikoivalla tavalla tai viipymättä
päätöksistä olla jatkamatta luottoluokituksen seurantaa eikä päätöksen kaikista perusteista.
6. Luottoluokituslaitos rikkoo 10 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan D jakson I osan 1 tai 2 kohdan, 4
kohdan ensimmäisen alakohdan tai 5 kohdan taikka liitteessä I olevan D jakson II osan kanssa siten, että se ei
anna näissä säännöksissä edellytettyjä tietoja, kun se esittää luokituksen.
7. Luottoluokituslaitos rikkoo 10 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan D jakson I osan 3 kohdan kanssa
siten, että se ei anna luottoluokitellulle yhteisölle ilmoitusta vähintään 12 tuntia ennen luottoluokituksen julkis
tamista.
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8. Luottoluokituslaitos rikkoo 10 artiklan 3 kohtaa jättämällä varmistamatta, että luottoluokituskategoriat, joita
käytetään strukturoituihin rahoitusvälineisiin, on selvästi erotettu lisäsymbolilla niistä luottoluokituskategorioista,
joita käytetään luokiteltaessa muuntyyppisiä yhteisöjä, rahoitusvälineitä tai rahoitusvelvoitteita.
9. Luottoluokituslaitos rikkoo 10 artiklan 4 kohtaa siten, että se ei julkista toimintatapojaan tai menettelyjään, jotka
koskevat ilman toimeksiantoa annettuja luottoluokituksia.
10. Luottoluokituslaitos rikkoo 10 artiklan 5 kohtaa siten, että se ei anna kyseisessä kohdassa vaadittuja tietoja
antaessaan luottoluokituksen ilman toimeksiantoa tai ei kerro, että luottoluokitus on annettu ilman toimeksian
toa.
11. Luottoluokituslaitos rikkoo 11 artiklan 1 kohtaa siten, että se ei ilmoita täysimääräisesti julkisesti liitteessä I
olevan E jakson I osassa mainittuja seikkoja koskevia tietoja tai saata niitä ajan tasalle viipymättä.

LIITE IV
Luettelo raskauttaviin ja lieventäviin tekijöihin liittyvistä kertoimista 36 a artiklan 3 kohdan soveltamista varten
Seuraavia kertoimia sovelletaan kumulatiivisesti 36 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin perusmääriin kunkin seuraavan
raskauttavan ja lieventävän tekijän perusteella:
I Raskauttaviin tekijöihin liittyvät mukautuskertoimet
1. Jos rikkominen on ollut toistuvaa, kultakin toistolta sovelletaan lisäkerrointa 1,1.
2. Jos rikkominen on kestänyt yli kuusi kuukautta, sovelletaan kerrointa 1,5.
3. Jos rikkominen on paljastanut järjestelmiin liittyviä heikkouksia luottoluokituslaitoksen organisaatiossa ja erityisesti
sen menettelyissä, hallintajärjestelmissä tai sisäisissä tarkastuksissa, sovelletaan kerrointa 2,2.
4. Jos rikkominen on vaikuttanut kielteisesti kyseisen luottoluokituslaitoksen antamien luottoluokitusten laatuun,
sovelletaan kerrointa 1,5.
5. Jos rikkominen on ollut tahallista, sovelletaan kerrointa 2.
6. Jos rikkomisen havaitsemisen jälkeen ei ole toteutettu korjaavia toimia, sovelletaan kerrointa 1,7.
7. Jos luottoluokituslaitoksen ylin johto ei ole tehnyt yhteistyötä arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa sen suorit
taessa tutkimuksiaan, sovelletaan kerrointa 1,5.
II Lieventäviin tekijöihin liittyvät mukautuskertoimet
1. Jos rikkominen liittyy liitteessä III olevassa II ja III jaksossa lueteltuihin rikkomisiin ja se on kestänyt alle kymmenen
työpäivää, sovelletaan kerrointa 0,9.
2. Jos luottoluokituslaitoksen ylin johto voi osoittaa, että se on toteuttanut kaikki tarvittavat toimenpiteet rikkomisen
estämiseksi, sovelletaan kerrointa 0,7.
3. Jos luottoluokituslaitos on ilmoittanut rikkomisesta arvopaperimarkkinaviranomaiselle ripeästi, tehokkaasti ja kat
tavasti, sovelletaan kerrointa 0,4.
4. Jos luottoluokituslaitos on vapaaehtoisesti toteuttanut toimenpiteitä varmistaakseen, ettei vastaavaa rikkomista voi
enää tapahtua, sovelletaan kerrointa 0,6.”
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