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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1143/2008, ingiven av Eric Sanitas (fransk? medborgare), för 
Association Fédèrative Internationale des Porteurs d’Emprunts Russes (AFIPER), 
om att Ryssland inte har betalat tillbaka lån

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren är ordförande för en internationell sammanslutning av utställare av lån till 
Ryssland. Ryska federationen är efterföljare till Sovjetunionen och tidigare ryska 
statsbildningar. Den ryska staten placerade många lån före 1917 och många både i och utanför 
Europa investerade i Ryssland. Ryssland har aldrig betalat tillbaka dessa lån, även om staten 
nu är mycket solvent. Enligt framställaren har Ryssland därför en mycket större utlandsskuld 
än vad som framgår av den officiella statistiken. Inte heller internationella 
kreditvärdighetsbedömare som Standard and Poor’s, Moody’s och Fitch tar vid sina 
bedömningar någon hänsyn till dessa gamla skulder och ger Ryssland ett positivt betyg. 
Framställaren vill att Europaparlamentet ska förmå Europeiska kommissionen att utvidga 
undersökningen av intressekonflikter vid granskningen av strukturerade produkter till att även 
omfatta betygsättning av långivare och försumliga betalare, samt Rysslands försök att slippa 
undan sina skyldigheter gentemot dem som sitter med ryska lån som fortfarande inte har 
återbetalats.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 5 februari 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 24 april 2009

Framställningen

Framställaren representerar AFIPER (Association Federative Internationale des Porteurs 
d’Emprunts Russes) och hänvisar till kreditvärderingsinstitutens betygsättning av den ryska 
statsskulden. I framställningen finns ett svar från kommissionsledamot McCreevy från 
maj 2008 i samma ärende. 

Framställaren klagar över kreditvärderingsinstitutens beteende när de ger Ryska federationens 
nuvarande skuld betyget ”investment grade”, alltså värd att investera i. Han hävdar att 
instituten borde ta hänsyn till ryska statens gamla och oreglerade skulder och antyder att 
Ryska federationen inte bryr sig om ryska statens skulder från tiden före 1917. Därför har 
Ryssland en betydligt högre utlandsskuld än vad som framgår av de officiella siffrorna.
Internationella kreditvärderingsinstitut som Standard and Poor’s eller Moody’s and Fitch tar 
inte hänsyn till de gamla skulderna och ger den ryska statsskulden ett gott omdöme. 
Framställaren anser att detta tyder på intressekonflikter i själva affärsmodellen med 
kreditvärdering som utgår från modellen ”utfärdaren betalar”. 

Framställaren uppmanar Europaparlamentet att be kommissionen analysera 
värderingsinstitutens intressekonflikter vid strukturerade produkter och vid bedömningen av 
de institut som utfärdar säkerheter och av försumliga låntagare. I bedömningen borde
instituten väga in Ryska federationens undvikande hållning gentemot dem som har ryska 
säkerheter men aldrig har fått tillbaka några av de pengar som de lånade ut till ryska staten 
före 1917.

Kommissionens kommentarer till framställningen

Den 12 november 2008 antog kommissionen ett lagförslag om att införa ett regelverk för 
kreditvärderingsinstitut. Förslaget till förordning behandlas för närvarande av 
Europaparlamentet och rådet i medbeslutandeförfarandet. Parlamentet kommer 
förhoppningsvis att anta förslaget innan den nuvarande mandatperioden löper ut 2009. 

Huvudsyftet med förslaget till förordning är att se till att värderingarna är tillförlitliga och ger 
investerarna korrekt information. I förslaget till förordning finns krav på att 
kreditvärderingsinstitut ska registreras för att kunna utöva sin värdering inom EU. 
Kreditvärderingsinstituten måste bland annat följa strikta bestämmelser som ska garantera att 
värderingarna inte påverkas av intressekonflikter som härrör från själva 
värderingsverksamheten. I förslaget till förordning införs också ett omfattande 
övervakningssystem.

Förslaget till förordning gäller inte enbart kreditvärderingsinstitutens verksamhet i fråga om 
strukturerade finansiella värderingar, utan även institutens all övriga verksamhet 
(förordningen omfattar alltså även värderingar av företags- och statspapper).

Mot bakgrund av frågan från den internationella sammanslutningen av ryska långivare om 
dagens värdering av Ryska federationens statsskuld betonar kommissionen att det tydligt 
framgår av förslaget till förordning att värderingarnas innehåll inte ska granskas av några 
nationella övervakande myndigheter. När förordningen väl har antagits genom 
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medbeslutandeförfarandet och är tillämplig i gemenskapen måste behöriga myndigheter 
övervaka och utdöma påföljder för institut som inte följer dess bestämmelser, däribland i 
fråga om intressekonflikter.

Slutsatser

Det ligger inte inom kommissionens behörighet att bedöma lämpligheten i enskilda 
värderingar som gjorts av kreditvärderingsinstitut. Kommissionen har inte heller befogenhet 
att vidta några åtgärder eller införa påföljder mot kreditvärderingsinstitut. Kommissionen kan 
därför inte ta ställning i det ärende som framställaren beskriver. När ovannämnda förordning 
om kreditvärderingsinstitut har trätt i kraft kommer dock kreditvärderingsinstituten att ställas 
under behöriga myndigheters tillsyn i medlemsstaterna. Bland de nationella myndigheternas 
skyldigheter ingår bedömningen av huruvida berörda kreditvärderingsinstitut har infört
effektiva bestämmelser och rutiner för att både fastställa och undanröja eller hantera och 
avslöja intressekonflikter. Om så inte är fallet ska lämpliga påföljder utdömas för 
kreditvärderingsinstituten. 


