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Θέμα: Αναφορά 1143/2008, του Eric Sanitas, εικαζόμενης γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Association Fédérative Internationale des Porteurs 
d'Emprunts Russes (AFIPER)», σχετικά με μη αποπληρωμή δανείου από τη 
Ρωσική Ομοσπονδία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι πρόεδρος μιας διεθνούς ομοσπονδίας κατόχων ρωσικών δανείων. Η 
Ρωσική Ομοσπονδία είναι νόμιμος διάδοχος της Σοβιετικής Ένωσης και του προηγούμενου 
ρωσικού κράτους. Το ρωσικό κράτος είχε εκδώσει πολυάριθμα δάνεια προ του 1917 και 
πολλοί εντός και εκτός Ευρώπης είχαν επενδύσει στη Ρωσία. Η Ρωσία ποτέ δεν αποπλήρωσε 
τα εν λόγω δάνεια, μολονότι το κράτος είναι εξαιρετικά εύρωστο οικονομικά. Ως εκ τούτου, 
η Ρωσία έχει, σύμφωνα με τον αναφέροντα, πολύ μεγαλύτερο εξωτερικό χρέος από αυτό που 
εμφανίζεται στον επίσημο ισολογισμό της. Ούτε οι διεθνείς οργανισμοί αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας όπως οι Standard and Poor's, Moody's και Fitch λαμβάνουν υπόψη 
κατά την αξιολόγησή τους τα εν λόγω χρέη και εκδίδουν ευνοϊκές αξιολογήσεις για τη Ρωσία. 
Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προτρέψει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να διενεργήσει έρευνα σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων των οργανισμών 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας κατά την αξιολόγηση δομημένων προϊόντων που 
εκτείνονται στην αξιολόγηση των εκδοτών δανείων και των κακοπληρωτών και στην 
επιθυμία της Ρωσικής Ομοσπονδίας να αποφύγει τις υποχρεώσεις της έναντι των κατόχων μη 
αποπληρωμένων ρωσικών δανείων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Απριλίου 2009.
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Η αναφορά

Η αναφορά παρουσιάζεται από την AFIPER (Association Federative Internationale des
Porteurs d'Emprunts Russes) και περιγράφει τις δραστηριότητες των οργανισμών 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σε σχέση με αξιολογήσεις που εκδόθηκαν για το 
ρωσικό δημόσιο χρέος. Περιέχει μια απάντηση που ελήφθη από τον Επίτροπο McCreevy
τον Μάιο του 2008 σε σχέση με το ίδιο θέμα.

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τη συμπεριφορά των οργανισμών αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας που απέδωσαν τον χαρακτηρισμό «επενδυτικός βαθμός» στο 
τρέχον χρέος της Ρωσικής Ομοσπονδίας και ισχυρίζεται ότι οι εν λόγω οργανισμοί θα 
πρέπει να λάβουν υπόψη το προηγούμενο ανεξόφλητο χρέος του ρωσικού κράτους. 
Αναφέρει ότι η Ρωσική Ομοσπονδία δεν εξοφλεί τα χρέη του ρωσικού κράτους που 
χρονολογούνται από πριν από το 1917· συνεπώς, η Ρωσία έχει πολύ μεγαλύτερο 
εξωτερικό χρέος από ό,τι καταδεικνύουν οι επίσημοι αριθμοί. Διεθνείς οργανισμοί 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας όπως οι Standard & Poor's, Moody's και Fitch
δεν λαμβάνουν υπόψη αυτά τα παλαιά χρέη και εκδίδουν ευνοϊκές αξιολογήσεις για το 
ρωσικό δημόσιο χρέος. Ο αναφέρων θεωρεί ότι αυτό το γεγονός επισημαίνει το 
πρόβλημα των συγκρούσεων συμφερόντων στο επιχειρηματικό μοντέλο των 
οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, προερχόμενο από το μοντέλο «ο 
οργανισμός έκδοσης πληρώνει». 

Ο αναφέρων καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να αναλύσει τις συγκρούσεις συμφερόντων των οργανισμών αξιολόγησης σε 
σχέση με τα δομημένα προϊόντα, αλλά και τις συγκρούσεις συμφερόντων των εν λόγω 
οργανισμών κατά την αξιολόγηση οργανισμών έκδοσης ομολόγων και κακόπιστων 
οφειλετών. Αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τη χαρακτηριζόμενη από 
υπεκφυγές στάση της Ρωσικής Ομοσπονδίας έναντι των κατόχων ρωσικών ομολόγων 
που δεν έλαβαν ποτέ αποζημίωση για τα χρήματα που δάνεισαν στο ρωσικό κράτος πριν 
από το 1917.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Στις 12 Νοεμβρίου 2008 η Επιτροπή ενέκρινε νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση 
κανονιστικού πλαισίου για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Ο 
προτεινόμενος κανονισμός εξετάζεται επί του παρόντος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο στη διαδικασία συναπόφασης. Η έγκριση της πρότασης από το 
Κοινοβούλιο θα λάβει αισίως χώρα πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής 
περιόδου το 2009.

Ο κύριος στόχος του προτεινόμενου κανονισμού είναι να διασφαλιστεί ότι οι 
αξιολογήσεις είναι αξιόπιστες και παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για τους επενδυτές. Ο 
προτεινόμενος κανονισμός απαιτεί οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας να καταχωριστούν προκειμένου να τους επιτραπεί να ασκήσουν τις 
δραστηριότητές τους αξιολόγησης στην ΕΕ. Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας θα πρέπει να συμμορφώνονται, μεταξύ άλλων υποχρεώσεων, με αυστηρούς 
κανόνες ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αξιολογήσεις δεν επηρεάζονται από συγκρούσεις 
συμφερόντων, που αποτελούν χαρακτηριστικό σύμφυτο της δραστηριότητας 
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αξιολόγησης. Ο προτεινόμενος κανονισμός θεσπίζει επίσης ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
εποπτείας. 

Ο προτεινόμενος κανονισμός δεν περιορίζεται στη δραστηριότητα των οργανισμών 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σε σχέση με τις αξιολογήσεις δομημένων 
χρηματοοικονομικών προϊόντων, αλλά περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες των 
οργανισμών αξιολόγησης (δηλαδή καλύπτει επίσης τις αξιολογήσεις για ανώτατες αρχές 
και εταιρείες).

Υπό το πρίσμα του συγκεκριμένου ερωτήματος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κατόχων 
Ρωσικών Δανείων σε σχέση με την αξιολόγηση του τρέχοντος χρέους της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας, η Επιτροπή επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι συνάγεται σαφώς από τον 
προτεινόμενο κανονισμό ότι το περιεχόμενο των αξιολογήσεων δεν θα υπόκειται σε 
έλεγχο από εθνικές εποπτικές αρχές. Ωστόσο, άπαξ και εγκριθεί ο κανονισμός από τους 
συννομοθέτες και τεθεί σε ισχύ στην Κοινότητα, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
εποπτεύουν και να επιβάλλουν κυρώσεις σε οργανισμούς που δεν σέβονται τους κανόνες 
του κανονισμού, περιλαμβανομένων των κανόνων περί σύγκρουσης συμφερόντων.

Συμπεράσματα

Δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αξιολογεί την 
ακρίβεια των μεμονωμένων αξιολογήσεων που εκδίδουν οι οργανισμοί αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας και δεν διαθέτει την εξουσία να αναλάβει δράσεις επιβολής ή 
να επιβάλει κυρώσεις σε οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Συνεπώς, 
η Επιτροπή δεν μπορεί να λάβει θέση επί της υπόθεσης που περιγράφεται από τον 
αναφέροντα. Ωστόσο, μόλις ο προαναφερθείς κανονισμός για τους οργανισμούς 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας τεθεί σε ισχύ, οι εν λόγω οργανισμοί θα 
υπόκεινται σε εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Τα καθήκοντα των 
εθνικών αρμόδιων αρχών θα περιλαμβάνουν την αξιολόγηση του κατά πόσον ο 
εκάστοτε οργανισμός αξιολόγησης έχει εφαρμόσει αποτελεσματικές πολιτικές και 
διαδικασίες προκειμένου είτε να εντοπίσει και να εξαλείψει είτε να διαχειριστεί και να 
αποκαλύψει συγκρούσεις συμφερόντων. Αν δεν γίνει αυτό, θα επιβάλλονται αντίστοιχες 
κυρώσεις στον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.


