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Temats: Lūgumraksts Nr. 1143/2008, ko Association Fédèrative Internationale des 
Porteurs d'Emprunts Russes (AFIPER) vārdā iesniedza Francijas (?)
valstspiederīgais Eric Sanitas, par to, ka Krievijas Federācija nav atmaksājusi 
aizņēmumus

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir starptautiskas Krievijas aizņēmumu turētāju federācijas 
priekšsēdētājs. Krievijas Federācija ir Padomju Savienības un iepriekšējo Krievijas valstu 
tiesību pārņēmēja. Līdz 1917. gadam Krievijas valsts izdeva daudz vērtspapīru un daudzi 
Eiropas un citu reģionu iedzīvotāji investēja Krievijā. Krievija nav atmaksājusi naudu, ko tai 
šādā veidā aizdeva, kaut arī valsts ir ļoti maksātspējīga. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
šī iemesla dēļ Krievijai ir daudz lielāks ārējais parāds, nekā rāda oficiālie skaitļi. 
Starptautiskās kredītvērtējuma aģentūras, piemēram, Standard and Poor's vai Moody's and 
Fitch, savos vērtējumos neņem vērā šos vecos parādus un dod labvēlīgus Krievijas 
vērtējumus. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu pārliecināt Eiropas Komisiju 
paplašināt izmeklēšanu attiecībā uz interešu konfliktu kredītvērtējuma aģentūrās, novērtējot 
strukturētos produktus, tā, lai tā attiektos uz vērtspapīru izdevēju un bezcerīgo parādnieku 
novērtējumu un Krievijas Federācijas vēlmi izvairīties no saistībām pret Krievijas vērtspapīru 
turētājiem, kas nekad nav saņēmuši aizdotās naudas atmaksu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 5. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 24. aprīlī

„Lūgumraksts
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Lūgumrakstu iesniegusi AFIPER (Association Federative Internationale des Porteurs 
d'Emprunts Russes), un tas attiecas uz kredītvērtējuma aģentūru darbībām saistībā ar 
piešķirtajiem vērtējumiem par Krievijas valsts parādiem. Tajā ietverta atbilde, kas 
saņemta no komisāra Charlie McCreevy 2008. gada maijā saistībā ar šo pašu jautājumu.

Lūgumraksta iesniedzējs izsaka sūdzību par kredītvērtējuma aģentūru rīcību, kuras 
piešķir vērtējumu „investīciju kategoriju” par pašreizējiem Krievijas Federācijas 
parādiem, un pieprasa, ka šīm aģentūrām būtu jāņem vērā iepriekšējie Krievijas valsts 
nenomaksātie parādi. Viņš bilst, ka Krievijas Federācija nemaksā Krievijas valsts 
parādus, kas radušies pirms 1917. gada, tāpēc Krievijai ir ievērojami lielāks ārējais 
parāds, nekā to rāda oficiālie skaitļi. Starptautiskās kredītvērtējuma aģentūras, kā 
Standard and Poor's vai Moody's and Fitch neņem vērā šos vecos parādus un dod 
labvēlīgus vērtējumus par Krievijas valsts parādiem. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, 
ka tas norāda uz interešu konflikta problēmu kredītvērtējuma aģentūru uzņēmējdarbības 
modelī, kas aizgūts no „izsniedzējs maksā” modeļa. 

Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu lūgt Eiropas Komisijai analizēt 
kredītvērtējuma aģentūru interešu konfliktus saistībā ar strukturētiem kredītproduktiem 
un arī šo aģentūru interešu konfliktus, vērtējot vērtspapīru izdevējus un bezcerīgos 
parādniekus. Šim vērtējumam būtu jāietver Krievijas Federācijas izvairīgā attieksme pret 
Krievijas vērtspapīru turētājiem, kuriem nekad nav atmaksāta Krievijas valstij pirms 
1917. gada aizdotā nauda.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

2008. gada 12. novembrī Komisija pieņēma tiesību akta priekšlikumu, ar ko ievieš 
tiesisko ietvaru kredītvērtējuma aģentūrām. Ierosināto regulu pašlaik koplēmuma 
procedūrā izskata Eiropas Parlaments un Padome. Priekšlikuma pieņemšana Parlamentā, 
cerams, notiks pirms pašreizējā Parlamenta pilnvaru termiņa beigām 2009. gadā. 

Galvenais ierosinātās regulas mērķis ir nodrošināt, lai vērtējumi būtu uzticami un sniegtu 
precīzu informāciju ieguldītājiem. Ierosinātā regula pieprasa, lai kredītvērtējuma 
aģentūras būtu reģistrētas, lai tās varētu veikt kredītvērtēšanas darbības ES. Līdzās 
citiem noteikumiem kredītvērtējuma aģentūrām būs jāizpilda stingri noteikumi, lai 
pārliecinātos, ka vērtējumus neietekmē interešu konflikti, kas raksturīgi kredītvērtēšanai. 
Ierosinātā regula ievieš arī visaptverošu uzraudzības režīmu. 

Ierosinātā regula neaprobežojas ar kredītvērtējuma aģentūru darbību saistībā ar 
strukturētiem finanšu vērtējumiem, bet ietver visas kredītvērtējuma aģentūru darbības 
(t. i., tā attiecas arī uz vērtējumiem suverēniem un uzņēmumiem).

Ņemot vērā īpašo jautājumu par Starptautisko Krievijas aizņēmumu turētāju federāciju 
saistībā ar vērtējumu par pašreizējiem Krievijas Federācijas parādiem, Komisija vēlas 
uzsvērt, ka no ierosinātās regulas skaidri izriet, ka vērtējuma saturam nav jābūt 
pakļautam valsts uzraudzības iestāžu kontrolei. Tomēr, kad regulu pieņems 
likumdošanas partneri un tā būs piemērojama Kopienā, kompetentajām varas iestādēm 
būs jāuzrauga un jāpiemēro sankcijas pret aģentūrām, kas neievēros regulas noteikumus, 
tostarp noteikumus par interešu konfliktu.
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Secinājumi

Eiropas Komisijas kompetencē neietilpst novērtēt atsevišķu kredītvērtējumu precizitāti, 
ko sniegušas kredītvērtējuma aģentūras, un tā nav pilnvarota veikt piespiešanas darbības 
vai piemērot sankcijas pret kredītvērtējuma aģentūrām. Tādējādi Komisija nevar paust 
nostāju par lūgumraksta iesniedzēja aprakstīto lietu. Tomēr, kad iepriekš minētā Regula 
par kredītvērtējuma aģentūrām stāsies spēkā, kredītvērtējuma aģentūras būs pakļautas 
dalībvalstu kompetento varas iestāžu uzraudzībai. Kompetento valsts varas iestāžu 
pienākumi ietvers novērtējumu par to, vai iesaistītā kredītvērtējuma aģentūra ir ieviesusi 
efektīvu politiku un procedūras, lai vai nu noteiktu un samazinātu, vai pārvaldītu un 
atklātu interešu konfliktus. Ja tas nebūs veikts, kredītvērtējuma aģentūrai būs jāpiemēro 
atbilstošas sankcijas.”


