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Suġġett: Petizzjoni 1143/2008, imressqa minn Eric Sanitas, ta’ ċittadinanza Franċiża?, 
f’isem l-“Association Fédèrative Internationale des Porteurs d’Emprunts 
Russes (AFIPER)”, dwar in-nuqqas ta’ rimborż ta’ self mill-Federazzjoni 
Russa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa chairman ta’ federazzjoni internazzjonali ta’ detenturi ta’ self Russu. Il-
Federazzjoni Russa hija s-suċċessur tal-Unjoni Sovjetika u tal-Istati Russi preċedenti. Qabel l-
1917, l-Istat Russu ħareġ ħafna titoli ta’ sigurtà, u ħafna nies fl-Ewropa u f’postijiet oħra 
investew fir-Russja. Madankollu, ir-Russja qatt ma rrimborsat il-flus li kienu mislufin lilha 
b’dan il-mod, għalkemm l-Istat għandu biżżejjed flus biex iħallas dejnu. Fil-fehma tal-
petizzjonant, ir-Russja, għaldaqstant, għandha dejn barrani ferm ikbar milli jissuġġerixxu ċ-
ċifri uffiċjali. Aġenziji internazzjonali għall-klassifikar tad-djun bħal ‘Standard and Poor’s’ 
jew ‘Moody’s and Fitch’ bl-istess mod ma jikkunsidraw bl-ebda mod, fil-klassifiki tagħhom, 
dawn id-djun tal-imgħoddi u jagħtu evalwazzjonijiet favorevoli tar-Russja. Il-petizzjonant 
jistieden lill-Parlament Ewropew sabiex jipperswadi lill-Kummissjoni Ewropea testendi l-
investigazzjoni tagħha għall-kunflitti ta’ interess ta’ aġenziji ta’ klassifikar meta jevalwaw 
prodotti strutturati, għall-inklużjoni ta’ evalwazzjoni tal-ħarrieġa ta’ titoli ta’ sigurtà u ta’ 
debituri li ma jħallsux dejnhom u għax-xewqa tal-Federazzjoni Russa li tevadi mill-obbligi 
tagħha fil-konfront ta’ detenturi ta’ titoli Russi ta’ sigurtà li qatt ma rċevew rimborż tal-flus li 
sellfu.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Frar 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 192(4) tar-Regolament).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-24 ta’ April 2009.
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Il-petizzjoni

Il-petizzjoni hija preżentata minn AFIPER (Association Federative Internationale des Porteurs 
d'Emprunts Russes) u tirreferi għall-attivitajiet tal-aġenziji internazzjonali għall-klassifikar 
tad-djun fir-rigward ta’ klassifiki allokati għad-dejn pubbliku Russu. Tinkludi risposta li 
waslet mill-Kummissarju McCreevy f’Mejju 2008 dwar l-istess kwistjoni.

Il-petizzjonant jilmenta dwar l-imġiba tal-aġenziji għall-klassifikar tad-djun li jallokaw il-
klassifikar “grad ta’ investiment” għad-dejn attwali tal-Federazzjoni Russa u jgħid li dawn l-
aġenziji għandhom iqisu d-dejn preċedenti tal-Istat Russu li ma tħallasx. Jissuġġerixxi li l-
Federazzjoni Russa mhix qed tirrispetta d-djun tal-Istat Russu li jmorru lura għall-1917; 
għalhekk, ir-Russja għandha dejn barrani ferm ikbar minn dak li jissuġġerixxu ċ-ċifri uffiċjali. 
Aġenziji internazzjonali għall-klassifikar tad-djun bħal ‘Standard and Poor’s’ jew ‘Moody’s 
and Fitch’ ma jikkunsidraw bl-ebda mod dawn id-djun tal-imgħoddi u jagħtu evalwazzjonijiet 
favorevoli lid-dejn pubbliku tar-Russja. Il-petizzjonant iqis li dan il-fatt joħloq il-problema ta’ 
kunflitti ta’ interess fil-mudell tan-negozju tal-aġenziji għall-klassifikar tad-djun, derivat mill-
mudell l-“emittent iħallas”. 

Il-petizzjonant jistieden lill-Parlament Ewropew biex jitlob lill-Kummissjoni Ewropea 
tanalizza l-kunflitti ta’ interess ta’ aġenziji ta’ klassifikar fir-rigward ta’ prodotti strutturati, 
iżda wkoll l-kunflitti ta’ interess ta’ dawn l-aġenziji meta jevalwaw l-emittenti ta’ titoli u 
debituri li ma jħallsux dejnhom. Din l-evalwazzjoni għandha tinkludi l-attitudni ambigwa tal-
Federazzjoni Russa lejn id-detenturi ta’ titoli ta’ sigurtà Russi li qatt ma rċevew rimborż tal-
flus li sellfu lill-Istat Russu qabel l-1917.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Fit-12 ta’ Novembru 2008, il-Kummissjoni adottat proposta leġiżlattiva li tistabilixxi qafas 
regolatorju għal aġenziji għall-klassifikar tad-djun. Bħalissa, ir-regolament propost qed jiġi 
eżaminat mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill fil-proċedura ta’ kodeċiżjoni. Jekk kollox imur 
sew, l-adozzjoni tal-proposta mill-Parlament għandha ssir qabel it-tmiem tal-mandat attwali 
tal-Parlament fl-2009. 

L-għan ewlieni tar-regolament propost huwa li jiġi żgurat li l-klassifiki jkunu ta’ min joqgħod 
fuqhom u jagħtu informazzjoni eżatta lill-investituri. Ir-regolament propost jitlob li l-aġenziji 
għall-klassifikar tad-djun ikunu reġistrati biex ikunu jistgħu jeżerċitaw l-attivitajiet ta’ 
klassifikar tagħhom fl-UE. Fost obbligi oħra, l-aġenziji għall-klassifikar tad-djun għandhom 
ikunu konformi mar-regoli stretti biex jiżguraw li l-klassifikar ma jiġix affettwat minn 
kunflitti ta’ interess, inerenti għan-negozji li jagħtu l-klassifikazzjonijiet. Ir-regolament 
propost jintroduċi wkoll reġim komprensiv ta’ sorveljanza.  

Ir-regolament propost mhux limitat għall-attività tal-aġenziji għall-klassifikar tad-djun fir-
rigward ta’ klassifiki finanzjarji strutturati, iżda jinkludi l-attivitajiet kollha tal-aġenziji għall-
klassifikar (jiġifieri, ikopri wkoll klassifikar għal stati sovrani u kumpaniji).

Fid-dawl tal-mistoqsija partikolari tal-federazzjoni Internazzjonali ta’ detenturi ta’ self Russu 
fir-rigward tad-dejn attwali tal-Federazzjoni Russa, il-Kummissjoni tixtieq tisħaq li jidher biċ-
ċar mir-regolament propost li l-kontenut tal-klassifiki m’għandux ikun suġġett għal skrutinju 
mill-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza. Madankollu, ladarba r-regolament jiġi adottat 
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mill-koleġiżlaturi u jkun applikabbli fil-Komunità, l-awtoritajiet kompetenti jkollhom 
jissorveljaw u jissanzjonaw lill-aġenziji li ma jimxux mar-regoli tar-regolament, inkluż regoli 
dwar kunflitt ta’ interess.

Konklużjonijiet

Mhijiex fil-kompetenza tal-Kummissjoni Ewropea li tevalwa l-eżattezza ta’ klassifiki 
individwali li jkunu ħarġu minn aġenziji għall-klassifikar u din m’għandhiex is-setgħa li tieħu
azzjonijiet ta’ infurzar kontra jew timponi sanzjonijiet fuq aġenziji għall-klassfikar tad-dejn. 
Konsegwentement, il-Kummissjoni ma tista’ tieħu l-ebda pożizzjoni dwar il-każ li qed 
jiddeskrivi l-petizzjonant. Madankollu, ladarba r-Regolament li ssemma dwar l-aġenziji għall-
klassifikar tad-dejn jidħol fis-seħħ, l-aġenziji għall-klassifikar se jkunu suġġetti għal 
sorveljanza mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri. Id-dmirijiet tal-awtoritajiet 
kompetenti se jinkludu l-evalwazzjoni dwar jekk l-aġenzija għall-klassifikar konċernata tkunx 
stabbiliet politiki u proċeduri effiċjenti biex, jew tidentifika u telimina jew timmaniġġja u 
tikxef il-kunflitti ta’ interess. Jekk dan ma jkunx il-każ, l-aġenzija għall-klassifikar għandha 
tkun sanzjonata kif meħtieġ.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fit-30 ta’ Settembru 2011.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009 dwar aġenziji li jiggradaw il-kreditu daħal fis-seħħ fis-7 
ta’ Diċembru 2009. 

L-għan ewlieni tar-Regolament CRA huwa li jiżgura li l-klassifiki jkunu ta’ min joqgħod 
fuqhom u jagħtu informazzjoni eżatta lill-investituri. Ir-regolament jistipula li l-aġenziji għall-
klassifikar tad-djun għandhom ikunu rreġistrati biex jiġu eżerċitati l-attivitajiet ta’ klassifikar 
tagħhom fl-UE. L-aġenziji għall-klassifikar tad-djun għandhom ikunu konformi mar-regoli 
stretti biex jiżguraw li l-klassifikar ma jiġix affettwat minn kunflitti ta’ interess, inerenti għan-
negozji li jagħtu l-klassifikazzjonijiet. Barra minn jekk, ir-Regolament CRA jistabbilixxi li l-
aġenziji għall-klassifikar tad-djun għandhom jużaw metodoloġiji ta’ gradazzjoni li huma 
rigorużi, sistematiċi, kontinwi u bbażati fuq l-esperjenza storika. Wara l-emendi li saru fir-
Regolament (KE) Nru 1060/2009 (ara r-Regolament (UE) Nru 513/2011), is-sorveljanza tal-
aġenziji għall-klassifikar tad-djun, li huma rreġistrati fl-Unjoni Ewropea, tiġi fdata lill-
Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (AETS). Is-setgħat superviżorji tal-AETS fuq l-
aġenziji għall-klassifikar tad-djun jinkludu s-setgħa li jwettqu investigazzonijiet u li jimponu 
sanzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea m’għandhiex setgħat superviżjori fuq l-aġenziji għall-
klassifikar tad-djun.

Ir-Regolament CRA mhuwiex limitat għall-attività tal-aġenziji għall-klassifikar tad-djun fir-
rigward ta’ klassifiki finanzjarji strutturati, iżda jkopri l-attività kollha kemm hi ta’ dawn l-
entitajiet (jiġifieri, il-klassifikar ta’ stati sovrani u ta’ kumpaniji wkoll).

Fid-dawl tal-mistoqsija partikolari tal-Federazzjoni Internazzjonali ta’ Detenturi ta’ Self 
Russu u fir-rigward tal-kumment li l-klassifiki tal-Federazzjoni Russa ma jikkunsidrawx id-
dejn tal-istat ta’ qabel l-1917, għandu jiġi nnutat li s-sorveljanza Ewropea tal-aġenziji għall-
klassifikar tad-djun ma tasalx sal-punt li tinterferexxi fil-kontenut tal-klassifika. Madankollu, 
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l-AETS hija obbligata tissorvelja l-aġenziji għall-klassifikar tad-djun u għandha tippenalizza 
lill-aġenziji jekk ma jirrispettawx ir-regoli dwar il-kunflitt tal-interess jew inkella jekk jużaw 
metodoloġiji ta’ gradazzjoni li ma jkunux rigorużi, sistematiċi, kontinwi u bbażati fuq l-
esperjenza storika. 

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni Ewropea m’għandhiex is-setgħa li teżerċita xi azzjoni ta’ infurzar kontra l-
aġenziji għall-klassifikar tad-djun fir-rigward tal-każ deskritt mill-petizzjonant. Madankollu, 
l-aġenziji għall-klassifikar tad-djun, li huma rreġistrati fl-Unjoni Ewropea, huma soġġetti għal 
sorveljanza mill-AETS. Huwa d-dover tal-AETS li tiddetermina jekk aġenzija għall-
klassifikar daħlitx fis-seħħ politiki u proċeduri effiċjenti biex tidentifika, telimina jew 
tamministra u tiżvela l-kunflitt ta’ interess u jekk il-metodoloġiji ta’ gradazzjoni humiex 
rigorużi, sistematiċi, kontinwi u bbażati fuq l-esperjenza storika, kif jistipula r-Regolament 
CRA.


