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Tárgy: Eric Sanitas francia (?) állampolgár által az „Association Fédèrative 
Internationale des Porteurs d'Emprunts Russes” (AFIPER) nevében 
benyújtott 1143/2008. számú petíció az Oroszországi Föderáció 
visszafizetetlen kölcsöneiről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az Oroszországnak nyújtott kölcsönök hitelezőit tömörítő nemzetközi 
szövetség elnöke. Az Oroszországi Föderáció a Szovjetunió és az egykori orosz államok 
jogutódja. Az orosz állam 1917-ig sok értékpapírt bocsátott ki, valamint Európában és azon 
kívül is sokan fektettek be Oroszországban. Oroszország azonban sohasem fizette vissza 
ezeket a kölcsönöket, habár az állam nagyon is fizetőképes. A petíció benyújtója szerint ezért 
Oroszországnak sokkal nagyobb a külföldi adóssága annál, mint ami a hivatalos mérlegből 
kitűnik. Még a nemzetközi hitelminősítők – mint a Standard and Poor's, a Moody's és a Fitch 
– sem veszik figyelembe a minősítés során ezeket a régi adósságokat, hanem kedvezően 
minősítik Oroszországot. A petíció benyújtója kéri az Európai Parlamentet, hogy ösztönözze 
arra az Európai Bizottságot, hogy a strukturált termékek minősítésénél a hitelminősítő 
cégeknél fellépő érdekellentét vizsgálatát terjessze ki az értékpapír-kibocsátókra, a 
rosszhiszemű adósokra, valamint az Oroszországi Föderáció hozzáállására is, amellyel az ki 
akarja magát vonni az orosz értékpapírok tulajdonosaival – akik eddig nem kapták vissza a 
kölcsönzött pénzt – szembeni kötelezettsége alól.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. április 24.

A petíció

A petíciót az AFIPER (Association Federative Internationale des Porteurs d'Emprunts Russes, 
azaz az Oroszországnak nyújtott kölcsönök hitelezőit tömörítő nemzetközi szövetség) 
nyújtotta be, és abban hitelminősítő intézeteknek az orosz államadóssághoz kapcsolódó 
minősítésekkel kapcsolatos tevékenységeire hívják fel a figyelmet. A petíció tartalmazza azt a 
választ, amelyet McCreevy biztos 2008 májusában adott erre a kérdésre vonatkozóan.

A petíció benyújtója kifogásolja a hitelminősítő intézetek magatartását, mivel azok 
„befektetési besorolású”-nak minősítik az Oroszországi Föderáció jelenlegi 
adósságállományát, és véleménye szerint a hitelminősítő intézeteknek figyelembe kellene 
venniük az orosz állam korábbi, kifizetetlen adósságait. Szerinte az Oroszországi Föderáció 
nem ismeri el az orosz állam 1917 előtt keletkezett adósságait; azokkal együtt viszont 
Oroszországnak sokkal nagyobb a külföldi adóssága annál, mint ami a hivatalos adatokból 
kitűnik. Az olyan nemzetközi hitelminősítők mint a Standard and Poor's, a Moody's és a Fitch 
sem veszik figyelembe a minősítés során ezeket a régi adósságokat és kedvezőbbként 
minősítik Oroszország államadósságát. A petíció benyújtója úgy véli, hogy ez a tény a 
hitelminősítő intézetek üzleti modelljében meglévő összeférhetetlenség problémájára hívja fel 
a figyelmet, amely a „kibocsátó fizet” elvből adódik. 

A petíció benyújtója felszólítja az Európai Parlamentet, hogy kérje fel az Európai Bizottságot, 
vizsgálja meg a hitelminősítő intézetek összeférhetetlenségét a strukturált termékekkel 
kapcsolatban, valamint ezeknek az intézményeknek az értékpapír-kibocsátók és a 
rosszhiszemű adósok minősítésekor fennálló összeférhetetlenségét is. Az értékelésnek ki kell 
terjednie arra is, hogy az Oroszországi Föderáció kitérő magatartást tanúsít az orosz 
értékpapírok azon tulajdonosaival szemben, akik semmit sem kaptak vissza abból a pénzből, 
amit az orosz államnak 1917 előtt adtak kölcsön.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

2008. november 12-én a Bizottság jogalkotási javaslatot fogadott el a hitelminősítő intézetek 
szabályozási keretének létrehozásáról. A javasolt rendeletet jelenleg az Európai Parlament és 
a Tanács tárgyalja az együttdöntési eljárás keretében. A Parlament remélhetőleg 2009-ben, 
még ebben a parlamenti ciklusban elfogadja az előterjesztett javaslatot. 

A javasolt rendelet legfőbb célja annak biztosítása, hogy a minősítések megbízhatóak 
legyenek és pontos információkkal szolgáljanak a befektetők számára. A javasolt rendelet 
értelmében a hitelminősítő intézeteket nyilvántartásba kell venni ahhoz, hogy az Unióban 
hitelminősítési tevékenységet folytathassanak. A hitelminősítő intézeteknek – egyéb 
kötelezettségek mellett – szigorú szabályoknak kell megfelelniük annak biztosítása 
érdekében, hogy a minősítéseket nem befolyásolja a hitelminősítési üzletágban rejlő 
összeférhetetlenség. A javasolt rendelet egy átfogó felügyeleti rendszer létrehozásáról is 
rendelkezik. 

A javasolt rendelet nem korlátozódik a hitelminősítő intézeteknek a strukturált pénzügyi 
eszközökkel kapcsolatos tevékenységére, hanem a hitelminősítő intézetek valamennyi 
tevékenységére kiterjed (azaz a vállalati és állampapírok minősítését is magában foglalja).



CM\878992HU.doc 3/4 PE423.922v02-00

HU

Tekintettel az AFIPER-nek (azaz az Oroszországnak nyújtott kölcsönök hitelezőit tömörítő 
nemzetközi szövetségnek) az Oroszországi Föderáció jelenlegi adósságállományának 
minősítésével kapcsolatos aggályaira, a Bizottság hangsúlyozni szeretné, hogy a javasolt 
rendeletből egyértelműen kitűnik, hogy a hitelminősítések tartalmát nem vizsgálhatják a 
nemzeti felügyeleti hatóságok. Mindazonáltal, miután a társjogalkotók elfogadták a rendeletet 
és az alkalmazhatóvá válik a Közösségben, az illetékes hatóságoknak felügyelniük, és adott 
esetben szankcionálniuk kell a hitelminősítő intézeteket, ha azok nem tartják tiszteletben a 
rendeletben előírt szabályokat, ideértve az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat is.

Következtetések

Nem tartozik az Európai Bizottság hatáskörébe, hogy értékelje a hitelminősítő intézetek által 
kiadott egyes minősítések pontosságát, és nem jogosult arra, hogy végrehajtási intézkedéseket 
vagy szankciókat alkalmazzon a hitelminősítő intézetekkel szemben. Következésképpen a 
Bizottság nem foglalhat állást a petíció benyújtója által ismertetett ügyben. Ugyanakkor a fent 
említett, hitelminősítő intézetekről szóló rendelet hatálybalépésétől kezdve az ilyen intézetek 
tevékenységei felett a tagállamok illetékes hatóságai felügyeletet gyakorolnak Az illetékes 
nemzeti hatóságoknak többek között feladata lesz annak értékelése, hogy az érintett 
hitelminősítő hatékony szabályzatokat és eljárásokat alkalmaz-e az esetleges 
összeférhetetlenségek feltárása, kiküszöbölése vagy kezelése és nyilvánosságra hozatala 
érdekében. Ellenkező esetben a hitelminősítő intézetet szankciókkal sújtják.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2011. szeptember 30.

A Bizottság észrevételei

A hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK rendelet 2009. december 7-én lépett 
hatályba. 

A rendelet legfőbb célja annak biztosítása, hogy a minősítések megbízhatóak legyenek és 
pontos információkkal szolgáljanak a befektetők számára a hitelminőségről. A rendelet 
értelmében a hitelminősítő intézeteket nyilvántartásba kell venni ahhoz, hogy az Unióban 
hitelminősítési tevékenységet folytathassanak. A hitelminősítő intézeteknek szigorú 
szabályoknak kell megfelelniük annak biztosítása érdekében, hogy a minősítéseket ne 
befolyásolja a hitelminősítési üzletágban rejlő összeférhetetlenség. A hitelminősítő 
intézetekről szóló rendelet ezenfelül előírja, hogy a hitelminősítő intézetek szigorú, 
szisztematikus, folyamatos és korábbi tapasztalatokon alapuló módszereket alkalmazzanak. 
Az 1060/2009/EK rendelet módosításait követően (lásd az 513/2011/EU rendeletet) az 
Európai Unióban nyilvántartásba vett hitelminősítő intézetek felügyeletét az Európai 
Értékpapír-piaci Hatóság (EÉPH) látja el. Az EÉPH hitelminősítő intézetek feletti felügyeleti 
jogkörei közé tartozik, hogy vizsgálatokat folytasson és szankciókat szabjon ki. Az Európai 
Bizottság nem rendelkezik felügyeleti jogkörrel a hitelminősítő intézetek felett.

A hitelminősítő intézetekről szóló rendelet hatálya nem korlátozódik a hitelminősítő intézetek 
strukturált pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tevékenységére, hanem ezen intézetek 
valamennyi tevékenységére kiterjed (azaz a vállalati és állampapírok minősítését is magában 
foglalja).
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Az Oroszországnak nyújtott kölcsönök hitelezőit tömörítő nemzetközi szövetség különös 
aggályai és annak tekintetében, hogy az Oroszországi Föderációra vonatkozó minősítések 
nem veszik figyelembe az 1917 előtt keletkezett államadósságot, meg kell jegyezni, hogy a 
hitelminősítő intézetek európai felügyelete nem terjed ki arra, hogy befolyásolja a minősítések 
tartalmát. Az EÉPH ugyanakkor köteles ellátni a hitelminősítő intézetek felügyeletét, és 
azokat szankciókkal kell sújtania, amennyiben nem tartják be az összeférhetetlenségi 
szabályokat, vagy ha az általuk alkalmazott minősítési módszerek nem szigorúak, 
szisztematikusak, folyamatosak vagy nem korábbi tapasztalatokon alapulnak. 

Következtetések

Az Európai Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy végrehajtási intézkedéseket 
alkalmazzon a hitelminősítő intézetekkel szemben a petíció benyújtója által leírt eset kapcsán. 
Az Európai Unióban nyilvántartásba vett hitelminősítő intézetek felügyeletét az EÉPH látja 
el. Az EÉPH kötelessége annak meghatározása, hogy egy hitelminősítő intézet megfelelő 
szabályzatokat és eljárásokat alkalmaz-e az összeférhetetlenség feltárására, kiküszöbölésére 
vagy kezelésére és nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan, és hogy a módszerei – a 
hitelminősítő intézetekről szóló rendelet előírásainak megfelelően – szigorúak, 
szisztematikusak, folyamatosak és korábbi tapasztalatokon alapulóak-e.


