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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1143/2008, którą złożył Eric Sanitas (Francja?), w imieniu 
Association Fédèrative Internationale des Porteurs d'Emprunts Russes 
(AFIPER), w sprawie niespłacania pożyczek przez Federację Rosyjską 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest przewodniczącym międzynarodowej federacji rosyjskich wierzycieli. 
Federacja Rosyjska jest spadkobiercą Związku Radzieckiego oraz poprzednio istniejących 
państw rosyjskich. Do 1917 r. państwo rosyjskie wyemitowało liczne papiery wartościowe, 
a wiele osób z Europy i innych części świata inwestowało w Rosji. Jednak Rosja nigdy nie 
spłaciła pożyczonych w ten sposób pieniędzy, choć państwo to jest całkowicie wypłacalne. 
W opinii składającego petycję Rosja posiada zatem znacznie większe zadłużenie zagraniczne 
niż sugerują to oficjalne dane. Międzynarodowe agencje zajmujące się oceną ryzyka 
kredytowego, takie jak Standard and Poor's czy Moody's oraz Fitch, w swoich zestawieniach 
również nie uwzględniają owych starych długów i wystawiają Rosji korzystne oceny. 
Składający petycję wzywa Parlament Europejski, by przekonał Komisję Europejską do 
poszerzenia dochodzenia w sprawie konfliktu interesów w ramach działalność agencji 
ratingowych w zakresie oceny produktów ustrukturyzowanych o uwzględnianie oceny 
emitentów papierów wartościowych i niewypłacalnych dłużników oraz chęć uniknięcia 
dotrzymania przez Federację Rosyjską zobowiązań wobec posiadaczy rosyjskich papierów 
wartościowych, którym nigdy nie spłacono pożyczonych przez nich pieniędzy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 lutego 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 24 kwietnia 2009 r.

Petycja
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Petycję złożyło stowarzyszenie AFIPER (Association Federative Internationale des 
Porteurs d'Emprunts Russes). Odnosi się ona do działań agencji ratingowych w związku 
z oceną rosyjskiego długu publicznego. Zawiera odpowiedź uzyskaną od komisarza 
McCreevy’ego w maju 2008 r., dotyczącą tej samej sprawy.

Składający petycję sprzeciwia się postępowaniu agencji ratingowych, które oceniły 
wiarygodność kredytową obecnego zadłużenia Federacji Rosyjskiej przynajmniej na 
poziomie inwestycyjnym, i twierdzi, że agencje te powinny uwzględnić wcześniej 
zaciągnięty i niespłacony dług Rosji. Sugeruje, że Federacja Rosyjska nie honoruje 
długu Rosji sprzed 1917 r. Oznacza to, że Rosja ma o wiele wyższy dług zagraniczny niż 
wskazują na to oficjalne dane. Międzynarodowe agencje ratingowe, takie jak Standard 
and Poor's czy Moody's oraz Fitch, nie uwzględniają owych starych długów i wystawiają 
rosyjskiemu długowi publicznemu korzystne oceny. Składający petycję uważa, że fakt 
ten wskazuje na problem konfliktu interesów modelu biznesowego agencji ratingowych, 
opartego na modelu „emitent płaci”. 

Składający petycję wzywa Parlament Europejski, by zwrócił się do Komisji Europejskiej 
o zbadanie konfliktu interesów agencji ratingowych w zakresie oceny produktów 
ustrukturyzowanych, lecz również w zakresie oceny emitentów papierów wartościowych 
i niewypłacalnych dłużników. Ocena ta powinna objąć postępowanie Federacji 
Rosyjskiej, która unika dotrzymania zobowiązań wobec posiadaczy rosyjskich papierów 
wartościowych, którym nigdy nie spłacono pieniędzy pożyczonych przez nich państwu 
rosyjskiemu przed 1917 r.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

W dniu 12 listopada 2008 r. Komisja przyjęła wniosek legislacyjny ustanawiający ramy 
prawne dla agencji ratingowych. Wnioskowane rozporządzenie jest obecnie badane 
przez Parlament Europejski i Radę w ramach procedury współdecyzji. Przyjęcie wniosku 
przez Parlament nastąpi, miejmy nadzieję, przed końcem obecnej kadencji Parlamentu 
w 2009 r.

Głównym celem proponowanego rozporządzenia jest zapewnienie wiarygodnych 
ratingów oraz dostarczanie inwestorom rzetelnych informacji. Proponowane 
rozporządzenie wymaga rejestrowania agencji ratingowych w celu udzielenia im 
pozwolenia na wykonywanie działalności ratingowej w UE. Agencje ratingowe będą 
musiały spełnić szereg wymogów, w tym dostosować się do surowych przepisów, tak 
aby na ich oceny nie miał wpływu konflikt interesów, nieodłącznie związany 
z działalnością ratingową. Wniosek rozporządzenia wprowadza również kompleksowy 
system nadzoru.

Zakres wnioskowanego rozporządzenia nie ogranicza się do działalności agencji 
ratingowych w związku z ocenami ustrukturyzowanych produktów finansowych, lecz 
obejmuje wszystkie działania agencji (np. zajmuje się ratingami produktów rządowych 
i korporacyjnych).

W świetle szczegółowego pytania międzynarodowej federacji rosyjskich wierzycieli 
w związku z oceną obecnego zadłużenia Federacji Rosyjskiej, Komisja pragnie 
podkreślić, że z proponowanego rozporządzenia jasno wynika, że treść ratingów nie 
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podlega kontroli krajowych władz nadzorczych. Jednak po przyjęciu rozporządzenia 
przez współprawodawców, gdy będzie miało ono zastosowanie we Wspólnocie, 
właściwe władze będą musiały nadzorować i karać agencje, które nie będą przestrzegać 
zasad ustanowionych na mocy rozporządzenia, w tym dotyczących konfliktu interesów.

Wnioski

Ocena rzetelności poszczególnych ratingów wydawanych przez agencje ratingowe nie 
należy do kompetencji Komisji Europejskiej, która nie posiada odpowiednich uprawnień 
do podejmowania działań mających na celu egzekwowanie przestrzegania prawa 
i karanie agencji ratingowych. Wobec tego Komisja nie może zająć żadnego stanowiska 
w sprawie opisanej przez składającego petycję. Jednak po wejściu w życie wyżej 
wspomnianego rozporządzenia w sprawie agencji ratingowych agencje te będą podlegać 
nadzorowi właściwych władz państwa członkowskiego. Do zadań właściwych 
krajowych władz należeć będzie ocena, czy dana agencja ratingowa zastosowała 
skuteczne działania i procedury w celu zidentyfikowania, wyeliminowania lub 
ujawnienia konfliktów interesów i poradzenia sobie z tym problemem. Jeśli tak nie 
będzie, agencja zostanie w odpowiedni sposób ukarana. 


