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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

30.9.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1143/2008 dėl Rusijos Federacijos negrąžinamų skolų, kurią 
pateikė Prancūzijos (?) pilietis Eric Sanitas asociacijos „Fédèrative 
Internationale des Porteurs d'Emprunts Russes“ (AFIPER) vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra Tarptautinės Rusijos paskolų turėtojų federacijos pirmininkas. Rusijos 
Federacija yra Sovietų Sąjungos ir ankstesnių Rusijos valstybių teisių perėmėja. Iki 1917 m. 
Rusijos valstybė buvo išleidusi daug vertybinių popierių, todėl daug Europos ir kitų regionų 
žmonių investavo Rusijoje. Vis dėlto Rusija niekada negrąžino tokiu būdu jai paskolintų 
pinigų, nors valstybė yra labai moki; Peticijos pateikėjo nuomone, Rusija turi daug didesnę 
užsienio skolą, nei skelbiama oficialiais duomenimis. Tarptautinės kredito reitingų agentūros, 
pvz., Standard and Poor's arba Moody's ir Fitch, darydamos reitingus neatsižvelgia į šias 
senas skolas ir nustato Rusijai palankų reitingą. Peticijos pateikėjas ragina Europos 
Parlamentą įtikinti Europos Komisiją išplėsti tyrimą dėl interesų konflikto kreditų reitingo 
agentūroms vertinant, ar į struktūruotas priemones įtraukti vertybinių popierių emitentų ir 
blogų skolininkų vertinimą, ir dėl Rusijos Federacijos noro nevykdyti savo įsipareigojimų 
Rusijos vertybinių popierių turėtojams, kuriems niekada nebuvo grąžinti paskolinti pinigai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. vasario 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. balandžio 24 d.

„Peticija
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Peticija pateikta AFIPER (pranc. Association Federative Internationale des Porteurs 
d'Emprunts Russes) vardu, joje rašoma apie kredito reitingų agentūrų veiklą, susijusią su 
Rusijos valstybės skolos reitingu. Į ją įtrauktas Komisijos nario Ch. McCreevy 2008 m. 
gegužės mėn. atsakymas į tą patį klausimą.

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl kredito reitingų agentūrų veiklos, kurios dabartinei Rusijos 
Federacijos skolai priskiria „investicinį“ reitingą, ir teigia, kad šios agentūros turėtų 
atsižvelgti į ankstesnes negrąžintas Rusijos valstybės skolas. Jis teigia, kad Rusijos Federacija 
nepripažįsta Rusijos valstybės skolų iki 1917 m.; todėl Rusijos užsienio skola yra daug 
didesnė, nei skelbiama oficialiais duomenimis. Tarptautinės kredito reitingų agentūros, pvz., 
Standard and Poor's arba Moody's ir Fitch, neatsižvelgia į šias senas skolas ir nustato palankų 
Rusijos valstybės skolos reitingą. Peticijos pateikėjas mano, kad šis faktas rodo, kad kredito 
reitingų agentūrų verslo modelyje esama interesų konflikto problemos, kuri atsiranda taikant 
„moka vertybinių popierių emitentas“ metodą. 

Peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą paprašyti Europos Komisijos išnagrinėti 
kredito reitingų agentūrų interesų konfliktą, susijusį su struktūruotomis priemonėmis, taip pat 
šių agentūrų interesų konfliktą, su kuriuo jos susiduria vertindamos vertybinių popierių 
eminentus ir blogus skolininkus. Į vertinimą turėtų būti įtraukta ir tai, kad Rusijos Federacija 
išsisukinėja nuo įsipareigojimų Rusijos vertybinių popierių turėtojams vykdymo, nors šiems 
niekada nebuvo gražinti pinigai, paskolinti Rusijos valstybei iki 1917 m.

Komisijos pastabos dėl peticijos

2008 m. lapkričio 12 d. Komisija pateikė teisės akto pasiūlymą, kuriuo sukuriama kredito 
reitingų agentūrų reglamentavimo sistema. Pasiūlytas reglamentas dabar svarstomas Europos 
Parlamente ir Taryboje pagal bendro sprendimo procedūrą. Tikimasi, kad pasiūlymas 
Parlamente bus patvirtintas iki dabartinės parlamento kadencijos pabaigos 2009 m.

Pagrindinis pasiūlyto reglamento tikslas – užtikrinti, kad reitingai būtų patikimi ir suteiktų 
investuotojams tikslią informaciją. Pasiūlytame reglamente nurodoma, kad kredito reitingų 
agentūros turi būti įregistruotos, kad joms būtų leidžiama vykdyti reitingavimo veiklą ES. 
Kredito reitingų agentūroms bus taikomos ir griežtos taisyklės siekiant užtikrinti, kad 
reitingams įtakos neturėtų interesų konfliktai, būdingi reitingavimo veiklai. Pasiūlytame 
reglamente taip pat numatyta išsami priežiūros tvarka.  

Pasiūlytame reglamente apibrėžiama ne tik kredito reitingų agentūrų veikla, susijusi su 
struktūruotais finansiniais reitingais, į jį įtraukta visa reitingų agentūrų vykdoma veikla (t. y. į 
jį įtraukti valstybių ir įmonių reitingai).

Dėl Tarptautinės Rusijos paskolų turėtojų federacijos klausimo, susijusio su dabartinės 
Rusijos Federacijos skolos reitingu, Komisija norėtų pabrėžti, kad pasiūlytame reglamente 
aiškiai nurodyta, kad reitingų turinys nebus prižiūrimas nacionalinių priežiūros institucijų. Vis 
dėlto, teisės aktų leidėjams bendrai patvirtinus reglamentą ir pradėjus jį taikyti Bendrijoje, 
kompetentingos institucijos turės prižiūrėti ir taikyti sankcijas agentūroms, nesilaikančioms 
reglamento taisyklių, tarp jų taisyklių, susijusių su interesų konfliktu.

Išvados



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

LT

Europos Komisija neturi kompetencijos įvertinti pavienių reitingų, kuriuos nustato kredito 
reitingų agentūros, tikslumo ir neturi įgaliojimų kelti reikalavimų ar taikyti sankcijas kredito 
reitingų agentūroms. Todėl Komisija negali imtis jokių veiksmų peticijos pateikėjo nurodytu 
atveju. Vis dėlto, įsigaliojus pirmiau minėtam reglamentui dėl kredito reitingų agentūrų, 
reitingų agentūros bus prižiūrimos kompetentingų valstybių narių institucijų. Kompetentingos 
institucijos bus įpareigotos įvertinti, ar konkreti reitingų agentūra laikosi veiksmingos 
politikos ir procedūrų, kad būtų nustatyti, panaikinti, valdomi ir atskleisti interesų konflikto 
atvejai. Priešingu atveju, reitingų agentūrai būtų taikomos atitinkamos sankcijos.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

„Komisijos pastabos

Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų įsigaliojo 2009 m. gruodžio 
7 d.

Pagrindinis Reglamento dėl kredito reitingų agentūrų tikslas – užtikrinti, kad reitingai būtų 
patikimi ir suteiktų investuotojams tikslią informaciją. Reglamente nurodoma, kad, 
norėdamos teikti reitingavimo paslaugas ES, agentūros turi būti įregistruotos. Kredito reitingų 
agentūroms taikomos griežtos taisyklės siekiant užtikrinti, kad reitingams įtakos neturėtų 
interesų konfliktai, būdingi reitingavimo veiklai. Be to, šiame reglamente nurodyta, kad 
kredito reitingų agentūros turi taikyti griežtus, sistemingus, tęstinius ir ankstesne patirtimi 
pagrįstus reitingų metodus. Padarius Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 pakeitimus 
(žr. Reglamentą (ES) Nr. 513/2011), Europos Sąjungoje registruotų kredito reitingų agentūrų 
priežiūra patikėta Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI). Į EVPRI kredito 
reitingų agentūrų priežiūros įgaliojimus įtraukta galimybė atlikti tyrimus ir taikyti sankcijas. 
Europos Komisija neturi kredito reitingų agentūrų priežiūros įgaliojimų.

Reglamente dėl kredito reitingų agentūrų apibrėžiama ne tik kredito reitingų agentūrų veikla, 
susijusi su struktūruotais finansiniais reitingais, į jį įtraukta visa reitingų agentūrų vykdoma 
veikla (t. y. į jį įtraukti valstybių ir įmonių reitingai).

Dėl Tarptautinės Rusijos paskolų turėtojų federacijos klausimo ir pastabos, kad Rusijos 
Federacijos reitinguose neatsižvelgiama į skolas, atsiradusias iki 1917 m., Komisija norėtų 
pabrėžti, kad Europos mastu vykdoma kredito reitingų agentūrų priežiūra neapima reitingų 
turinio klausimo. Vis dėlto ES yra įpareigota prižiūrėti kredito reitingų agentūras ir taikyti 
joms sankcijas tais atvejais, kai nesilaikoma interesų konflikto taisyklių arba kai taikomi 
reitingų metodai nėra griežti, sistemingi, tęstiniai ir pagrįsti ankstesne patirtimi. 

Išvados

Europos Komisija neturi įgaliojimų taikyti jokių sankcijų kredito reitingų agentūroms 
peticijos pateikėjo nurodytu atveju. Vis dėlto Europos Sąjungoje registruotų kredito reitingų 
agentūrų priežiūrą vykdo EVPRI. EVPRI yra įpareigota nustatyti, ar reitingų agentūra laikosi 
veiksmingos politikos ir procedūrų, kad būtų nustatyti, panaikinti, valdomi ir atskleisti 
interesų konflikto atvejai, ir ar taikomi metodai yra griežti, sistemingi, tęstiniai ir pagrįsti 
ankstesne patirtimi, kaip nurodyta Reglamente dėl kredito reitingų agentūrų.“


