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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1143/2008 af Eric Sanitas, fransk? statsborger, for Association 
Fédèrative Internationale des Porteurs d'Emprunts Russes (AFIPER), om Den 
Russiske Føderations manglende tilbagebetaling af lån

1. Sammendrag

Andrageren er formand for en international sammenslutning af indehavere af russiske 
statsobligationer. Den Russiske Føderation er retsefterfølger efter Sovjetunionen og tidligere 
russiske stater. Den russiske stat udstedte mange lån før 1917, og mange i Europa og uden for 
har investeret i Rusland. Rusland har imidlertid aldrig tilbagebetalt disse lån, skønt staten er 
meget solvent. Rusland har derfor ifølge andrageren en meget større udlandsgæld, end det 
fremgår af den statslige balance. Heller ikke internationale kreditvurderingsselskaber, såsom 
Standard and Poor's, Moody's og Fitch, tager i deres vurderinger hensyn til denne gamle gæld 
og tildeler Rusland en gunstig vurdering. Andrageren kræver, at Europa-Parlamentet ansporer 
Kommissionen til, at undersøgelsen af vurderingsvirksomheders interessekonflikter i 
forbindelse med vurdering af strukturerede produkter udvides til vurderingen af udstedere af 
lån og dårlige betalere og til Den Russiske Føderations indstilling til at undlade at overholde 
sine forpligtelser over for indehavere af ikke-tilbagebetalte russiske statsobligationer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 24. april 2009.

"Andragendet

Andragendet fremlægges af AFIPER (Association Federative Internationale des Porteurs 
d'Emprunts Russes) og henviser til kreditvurderingsbureauers aktiviteter i forbindelse med 
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vurderinger af den russiske offentlige gæld. Det indeholder et svar fra kommissær McCreevy i 
maj 2008 vedrørende samme emne.

Andrageren klager over, at kreditvurderingsbureauerne gav Den Russiske Føderations 
nuværende gældsætning vurderingen "investeringsværdig", og hævder, at disse bureauer skal
tage hensyn til den russiske stats tidligere ubetalte gæld. Han anfører, at den Russiske 
Føderation ikke vedkendes sig den russiske statsgæld fra før 1917. Rusland har derfor en langt
støre udenlandsgæld, end de officielle tal angiver. Internationale kreditvurderingsbureauer, 
såsom Standard and Poor's, Moody's og Fitch, tager ikke hensyn til denne gamle gæld og 
giver den russiske offentlige gældsætning en gunstig vurdering. Andrageren mener, at dette 
viser problemet med interessekonflikter i kreditvurderingsbureauernes forretningsmodel, som 
udspringer af praksis med at udstederen betaler. 

Andrageren beder Europa-Parlamentet om at anmode Kommissionen om at analysere 
kreditvurderingsbureauernes interessekonflikter i forbindelse med strukturerede produkter, 
men også disse bureauers interessekonflikter, når de vurderer værdipapirer og dårlige betalere. 
Denne undersøgelse bør inkludere den Russiske Føderations undvigende holdning over for 
indehavere af russiske værdipapirer, som aldrig har modtaget nogen tilbagebetaling af de 
penge, de lånte den russiske stat før 1917. 

Kommissionens bemærkninger

Den 12. november 2008 godkendte Kommissionen et lovforslag om rammebestemmelser for 
kreditvurderingsbureauer. Forordningsforslaget er for øjeblikket til ehandling i Parlamentet og 
Rådet efter den fælles beslutningsprocedure. Europa-Parlamentet vil forhåbentligt vedtage 
forslaget inden udløbet af indeværende valgperiode i 2009. 

Hovedformålet med den foreslående forordning er at sikre, at vurderingerne er pålidelige og 
giver investorerne korrekte oplysninger. Den foreslåede forordning bestemmer, at 
kreditvurderingsbureauerne skal registreres for at de kan få tilladelse til at udøve deres 
vurderingsaktiviteter i EU. Kreditvurderingsbureauerne skal bl.a. overholde meget strenge
regler for at sikre, at vurderingerne ikke berøres af interessekonflikter forbundet med 
vurderingsvirksomheden. Den foreslåede forordning indfører også en omfattende 
tilsynsordning.  

Den foreslåede forordning er ikke begrænset til kreditvurderingsbureauernes aktiviteter i 
forbindelse med strukturerede økonomiske vurderinger, men omfatter alle 
kreditvurderingsbureauernes aktiviteter (dvs. den dækker også vurderinger af stater og 
selskaber).  

På baggrund af den foreliggende forespørgsel fra det internationale forbund af indehavere af 
russiske lån vedrørende vurderingen af den Russiske Føderations nuværende gæld ønsker 
Kommissionen at understrege, at det klar fremgår af den foreslåede forordning, at indholdet af 
vurderingen ikke skal være underlagt kontrol fra nationale tilsynsmyndigheder. Når 
forordningen er blevet vedtaget af medlovgiverne og finder anvendelse i Fællesskabet, skal de
kompetente myndigheder dog føre tilsyn med og gennemføre sanktioner med bureauer, der 
ikke overholder forordningens bestemmelser, herunder bestemmelserne for 
interessekonflikter.
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Konklusion

Det henhører ikke under Kommissionens kompetenceområde at vurdere nøjagtigheden af 
individuelle vurderinger, der er foretaget af kreditvurderingsbureauer, og Kommissionen har 
ikke beføjelse til at gribe ind over for eller sanktionere kreditvurderingsbureauer. Derfor kan 
Kommissionen ikke tage stilling til den sag, andrageren beskriver. Når ovennævnte 
forordning om kreditvurderingsbureauer træder i kraft, vil vurderingsbureauerne dog være 
underlagt tilsyn fra medlemsstaternes kompetente myndigheders side. De nationale 
kompetente myndigheders forpligtelser vil omfatte vurderingen af, om det pågældende 
kreditvurderingsbureau har indført effektive politikker og procedurer til enten at identificere 
og fjerne eller forvalte og offentliggøre interessekonflikter. Hvis dette ikke er tilfældet, bør 
kreditvurderingsbureauet sanktioneres i overensstemmelse med forordningens bestemmelser."


