
CM\782544FI.doc PE423.922v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Vetoomusvaliokunta

24.4.2009

ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1143/2008, Eric Sanitas, Ranskan kansalainen (?), yhdistyksen 
AFIPER (Association Fédèrative Internationale des Porteurs d'Emprunts 
Russes) puolesta, Venäjän federaation laiminlyömästä lainan 
takaisinmaksusta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on Venäjän lainojen haltijoita koskevan kansainvälisen liiton 
puheenjohtaja. Venäjän federaatio on Neuvostoliiton ja edellisten Venäjän valtioiden seuraaja. 
Venäjän valtio laski ennen vuotta 1917 liikkeeseen monia arvopapereita, ja monet Euroopassa 
ja muualla investoivat Venäjälle. Venäjä ei ole kuitenkaan koskaan maksanut takaisin sille 
tällä tavalla lainattuja summia, vaikka valtio on hyvin maksukykyinen. Vetoomuksen esittäjän 
mielestä Venäjällä on siten virallisia lukuja paljon suurempi ulkomaanvelka. Kansainväliset 
luottoluokituslaitokset, kuten Standard and Poor’s, Moody’s tai Fitch eivät myös ota millään 
tavalla luottokelpoisuusarvioinneissaan huomioon näitä vanhoja velkoja ja ne antavat 
myönteisiä arvioita Venäjästä. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia 
suosittamaan komissiolle, että se ulottaa tutkimuksensa eturistiriitoihin luokituslaitoksissa 
siitä, kun strukturoituja tuotteita arvioidessa sisällytetään tutkimus arvopapereiden 
liikkeidenlaskijoista ja epärehellisistä velallisista ja kun Venäjän federaatio haluaa väistää 
velvoitteensa, joita sillä on sellaisille Venäjän arvopapereiden haltijoille, jotka eivät ole 
saaneet mitään takaisinmaksua lainaamistaan summista.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 5. helmikuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 24. huhtikuuta 2009

Vetoomus
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Vetoomuksen on esittänyt AFIPER-yhdistys (Association Fédèrative Internationale des 
Porteurs d'Emprunts Russes). Vetoomuksessa viitataan luottoluokituslaitosten toimintaan 
Venäjän julkista velkaa koskevien luokitusten antamisessa. Se sisältää komission 
jäseneltä McCreevyltä toukokuussa 2008 samasta aiheesta saadun vastauksen.

Vetoomuksen esittäjä valittaa luottoluokituslaitosten toiminnasta, sillä ne antavat 
"investointiastetta" koskevan luokituksen Venäjän federaation nykyiselle velalle, ja 
väittää, että kyseisten laitosten pitäisi ottaa huomioon aiemmat velat, joita Venäjän valtio 
ei ole maksanut. Hänen mielestään Venäjän federaatio ei ota huomioon vuotta 1917 
edeltäviä Venäjän valtion velkoja. Venäjällä on siten virallisia lukuja paljon suurempi 
ulkomaanvelka. Kansainväliset luottoluokituslaitokset, kuten Standard and Poor’s, 
Moody’s tai Fitch eivät ota millään tavalla huomioon näitä vanhoja velkoja ja ne antavat 
myönteisiä luokituksia Venäjän julkiselle velalle. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että tämä 
paljastaa luottoluokituslaitosten liiketoimintamallin eturistiriitoja koskevan ongelman, 
joka johtuu "liikkeeseenlaskija maksaa" -mallista. 

Vetoomuksen esittäjä kehottaa Euroopan parlamenttia pyytämään Euroopan komissiota 
tutkimaan luokituslaitosten strukturoituja tuotteita koskevia eturistiriitoja mutta myös 
kyseisten laitosten eturistiriitoja arvopapereiden liikkeellelaskijoiden ja epärehellisten
velallisten arvioinnissa. Tähän arviointiin pitäisi sisältyä Venäjän federaation välttelevä 
asenne niitä Venäjän arvopapereiden haltijoita kohtaan, jotka eivät ole saaneet mitään 
takaisinmaksua Venäjän valtiolle ennen vuotta 1917 lainaamistaan summista.

Komission huomiot vetoomuksesta

Komissio antoi 12. marraskuuta 2008 lainsäädäntöehdotuksen luottoluokituslaitosten 
sääntelypuitteista. Euroopan parlamentti ja neuvosto käsittelevät ehdotettua asetusta 
parhaillaan yhteispäätösmenettelyssä. Parlamentti hyväksyy toivottavasti ehdotuksen 
ennen nykyisen parlamentin vaalikauden loppua vuonna 2009. 

Asetusehdotuksen tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa, että luokitukset ovat luotettavia 
ja että niillä tarjotaan täsmällistä tietoa sijoittajille. Asetusehdotuksessa edellytetään 
luottoluokituslaitosten rekisteröintiä, jotta ne voivat harjoittaa luokitustoimintaansa 
EU:ssa. Luottoluokituslaitosten on muiden velvoitteiden muassa noudatettava ankaria 
sääntöjä, jotta voidaan varmistaa, että luokitustoiminnalle ominaiset eturistiriidat eivät 
vaikuta luokituksiin. Ehdotuksella otetaan myös käyttöön kattava valvontajärjestelmä.  

Asetusehdotus ei rajoitu luottoluokituslaitosten toimintaan strukturoitujen 
rahoitustuotteiden luokittelemisessa, vaan se sisältää luokituslaitosten kaikki toimet (sillä 
katetaan siis myös valtioiden ja yritysten luokitukset).

Tämän Venäjän lainojen haltijoita koskevan kansainvälisen liiton Venäjän federaation 
nykyiseen velkaan liittyvän kyselyn osalta komissio haluaa korostaa, että 
asetusehdotuksen nojalla on selvää, että luokitusten sisältöön ei sovelleta kansallisten 
valvontaviranomaisten valvontaa. Kun molemmat lainsäätäjät hyväksyvät asetuksen ja 
kun sitä sovelletaan yhteisössä, toimivaltaisten viranomaisten on kuitenkin valvottava 
laitoksia ja määrättävä seuraamuksia sellaisille laitoksille, jotka eivät noudata asetuksen 
säännöksiä, mukaan luettuna eturistiriitaa koskevat säännökset.
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Johtopäätökset

Euroopan komission toimivaltaan ei kuulu luottoluokituslaitosten antamien yksittäisten 
luokitusten täsmällisyyden arviointi, eikä se voi toteuttaa täytäntöönpanotoimia 
luottoluokituslaitosten osalta tai määrätä niille seuraamuksia. Komissio ei siksi voi 
muodostaa kantaa vetoomuksen esittäjän kuvailemasta tapauksesta. Kun edellä mainittu 
luottoluokituslaitoksia koskeva asetus tulee voimaan, jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset kuitenkin valvovat luokituslaitoksia. Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten velvollisuutena on arvioida, onko kyseessä oleva luokituslaitos toteuttanut 
tehokkaita toimia ja menetelmiä joko määritelläkseen ja poistaakseen eturistiriidan tai 
käsitelläkseen ja paljastaakseen sen. Jos näin ei ole tehty, luokituslaitokselle on 
määrättävä asianmukaiset seuraamukset. 


