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Ref.: Petiţia nr. 1143/2008, adresată de Eric Sanitas, de cetăţenie franceză, în numele 
Association Fédèrative Internationale des Porteurs d'Emprunts Russes (AFIPER),
privind nerambursarea creditelor de către Federaţia Rusă

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul este preşedintele unei federaţii internaţionale a deţinătorilor de credite ruseşti. 
Federaţia Rusă este succesorul în drepturi al Uniunii Sovietice şi al fostelor state ruse. Înainte 
de 1917, Rusia a emis multe titluri financiare, şi un număr mare de persoane din Europa şi din 
alte părţi au investit în Rusia. Cu toate acestea, Rusia nu a rambursat niciodată banii 
împrumutaţi în acest mod, deşi statul este foarte solvabil. În opinia petiţionarului, Rusia are, 
aşadar, o datorie externă mai mare decât sugerează cifrele oficiale. Agenţiile internaţionale de 
rating al creditelor, precum Standard & Poor's sau Moody's & Fitch, la rândul lor, nu ţin cont 
de aceste vechi datorii în momentul acordării ratingului creditelor şi conferă evaluări 
favorabile Rusiei. Petiţionarul solicită Parlamentului European să îndemne Comisia 
Europeană să-şi extindă ancheta la conflictele de interese din cadrul agenţiilor de rating în
momentul evaluării produselor structurate, pentru a include o evaluare a emitenţilor de titluri 
financiare şi a rău platnicilor, precum şi la intenţia Federaţiei Ruse de a se sustrage
obligaţiilor sale faţă de deţinătorii de titluri financiare ruseşti, care nu au primit nicio 
rambursare a banilor împrumutaţi. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 24 aprilie 2009

Petiţia
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Petiţia a fost transmisă de AFIPER (Association Federative Internationale des Porteurs 
d'Emprunts Russes) şi se referă la activităţile agenţiilor de rating al creditelor în legătură cu 
ratinguri atribuite datoriei publice ruseşti. Aceasta cuprinde un răspuns primit din partea
comisarului McCreevy în luna mai 2008, referitor la aceeaşi chestiune. 

Petiţionarul contestă comportamentul agenţiilor de rating al creditelor care atribuie ratingul 
„investment grade” actualei datorii a Federaţiei Ruse şi susţine că aceste agenţii ar trebui să ia 
în considerare datoriile anterioare neachitate ale statului rus. Petiţionarul sugerează că 
Federaţia Rusă nu onorează datoriile statului rus de dinainte de 1917 şi, prin urmare, Rusia are 
o datorie externă mult mai mare decât sugerează cifrele oficiale. Agenţiile internaţionale de 
rating al creditelor, precum Standard & Poor's sau Moody's & Fitch nu iau în considerare 
aceste datorii vechi şi acordă un rating favorabil datoriei publice ruseşti. Petiţionarul
consideră că acest lucru evidenţiază problema conflictelor de interese în modelul de afaceri al 
agenţiilor de rating al creditelor, derivat din modelul „issuer pays”.

Petiţionarul invită Parlamentului European să solicite Comisiei Europene să analizeze aceste 
conflicte de interese ale agenţiilor de rating în raport cu produsele structurate, cât şi 
conflictele de interese ale acestor agenţii în momentul evaluării emitenţilor de titluri 
financiare şi a rău platnicilor. Această evaluare ar trebui să includă atitudinea evazivă a 
Federaţiei Ruse faţă de deţinătorii de titluri financiare ruseşti care nu au primit nicio 
rambursare a banilor împrumutaţi statului rus înainte de 1917.

Observaţiile Comisiei privind petiţia

La 12 noiembrie 2008, Comisia a adoptat o propunere legislativă de instituire a unui cadru 
normativ pentru agenţiile de rating al creditelor. Regulamentul propus este în prezent în curs 
de examinare de către Parlamentul European şi Consiliu în cadrul procedurii de codecizie. Se 
speră că adoptarea propunerii de către Parlament va avea loc înainte de încheierea legislaturii
actuale a Parlamentului în 2009.

Obiectivul principal al regulamentului propus este de a asigura că ratingurile oferă încredere 
şi de a furniza informaţii corecte investitorilor. Regulamentul propus solicită agenţiilor de 
rating al creditelor să fie înregistrate pentru a li se permite să îşi exercite activităţile de rating 
în cadrul UE. Agenţiile de rating al creditelor vor trebui să respecte, printre alte obligaţii, 
norme riguroase pentru a se asigura că ratingurile nu sunt afectate de conflictele de interese,
inerente activităţilor de rating. Regulamentul propus introduce, de asemenea, un regim 
general de supraveghere. 

Regulamentul propus nu se limitează la activitatea agenţiilor de rating al creditelor în raport 
cu ratinguri financiare structurate, ci include toate activităţile agenţiilor de rating (de exemplu, 
acoperă şi ratingurile pentru suverani şi societăţi comerciale).

Având în vedere ancheta specială efectuată de „International Federation of Holders of Russian 
Loans” (Federaţia internaţională a deţinătorilor de credite ruseşti) privind ratingul acordat 
actualei datorii a Federaţiei Ruse, Comisia doreşte să sublinieze faptul că din regulamentul 
propus reiese în mod clar că, conţinutul ratingurilor nu este supus controlului din partea
autorităţilor naţionale de supraveghere. Totuşi, o dată cu adoptarea regulamentului de către 
co-legislatori şi punerea în aplicare a acestuia în cadrul Comunităţii, autorităţile competente 
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vor trebui să supravegheze şi să sancţioneze agenţiile care nu respectă normele de 
reglementare, inclusiv regulile privind conflictele de interese.

Concluzii

Comisia Europeană nu are competenţa de a evalua acurateţea ratingurilor individuale emise 
de către agenţiile de rating al creditelor şi nu este abilitată să ia măsuri de punere în aplicare 
împotriva agenţiilor de rating al creditelor sau să impună sancţiuni asupra acestora. Prin 
urmare, Comisia nu poate lua nicio decizie cu privire la cazul descris de petiţionar. Cu toate 
acestea, o dată cu intrarea în vigoare a regulamentului privind agenţiile de rating al creditelor
menţionat mai sus, agenţiile de rating vor fi supuse supravegherii de către autorităţile 
competente ale statelor membre. Printre responsabilităţile autorităţilor naţionale competente 
se numără evaluarea dacă agenţia de rating în cauză a pus în aplicare politici şi proceduri 
eficiente, fie pentru a identifica şi elimina, fie pentru a gestiona şi dezvălui conflictele de 
interese. Dacă nu este cazul, agenţia de rating va fi sancţionată în consecinţă. 


