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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1143/2008, ingediend door Eric Sanitas (Franse? 
nationaliteit), namens de Association Fédérative Internationale des Porteurs 
d'Emprunts Russes (AFIPER), over de niet-terugbetaling van leningen door 
de Russische Federatie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is voorzitter van een internationale federatie van houders van Russische leningen. De 
Russische Federatie is de rechtsopvolger van de Sovjet-Unie en voorgaande Russische staten. 
De Russische staat heeft vóór 1917 veel leningen uitgegeven en velen in Europa en daarbuiten 
hebben in Rusland geïnvesteerd. Rusland heeft deze leningen echter nooit terugbetaald, 
hoewel de staat zeer solvabel is. Rusland heeft derhalve volgens indiener een veel grotere 
buitenlandse schuld dan uit de officiële balans blijkt. Ook internationale ratingbureaus zoals 
Standard & Poor's, Moody's en Fitch houden bij hun beoordelingen geen rekening met deze 
oude schulden en geven gunstige beoordelingen voor Rusland af. Indiener verlangt dat het 
Europees Parlement de Europese Commissie ertoe beweegt het onderzoek naar 
belangenconflicten bij beoordelingsbedrijven bij de beoordeling van gestructureerde 
producten uitbreidt tot de beoordeling van uitgevers van leningen en wanbetalers en tot de 
houding van de Russische Federatie om zich te onttrekken aan de verplichtingen jegens 
houders van niet terugbetaalde Russische leningen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 april 2009

"Het verzoekschrift
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Het verzoekschrift is ingediend door de AFIPER (“Association Fédérative Internationale des 
Porteurs d'Emprunts Russes”) en betreft de activiteiten van ratingbureaus met betrekking tot 
de ratings die worden toegewezen aan schulden van de Russische staat. Bij het verzoekschrift 
is het antwoord gevoegd dat commissaris McCreevy in mei 2008 met betrekking tot dezelfde 
kwestie gaf.

Indiener beklaagt zich erover dat ratingbureaus aan de lopende schuld van de Russische 
Federatie de rating “goede belegging” toekennen en beweert dat deze bureaus geen rekening 
houden met de niet-afgeloste schulden van de Russische staat. Hij suggereert dat de Russische 
Federatie de staatsschulden van vóór 1917 niet honoreert, waardoor Rusland een veel hogere 
buitenlandse schuld zou hebben dan de officiële cijfers doen geloven. Internationale 
ratingbureaus zoals Standard & Poor's, Moody's en Fitch zouden volstrekt geen rekening 
houden met deze oude schulden en daarom gunstige ratings aan de Russische staatsschuld 
toekennen. Indiener meent dat dit wijst op belangenconflicten, een probleem dat inherent is 
aan het ondernemingsmodel van ratingbureaus, dat is gebaseerd op het beginsel dat de 
emittent betaalt. 

Indiener verzoekt het Europees Parlement de Europese Commissie te vragen zowel onderzoek 
te doen naar de belangenconflicten die bij ratingbureaus spelen bij het vaststellen van de 
rating van gestructureerde producten als bij het vaststellen van de rating van emittenten en 
wanbetalers. Daarbij zou ook moeten worden gekeken naar de evasieve houding van de 
Russische Federatie jegens houders van Russische obligaties van vóór 1917, van wie de 
lening aan de Russische staat nooit is afgelost.

Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

Op 12 november 2008 heeft de Commissie een wetgevingsvoorstel aangenomen tot 
vaststelling van een regelgevingskader voor ratingbureaus. De voorgestelde verordening is 
momenteel in behandeling in het Europees Parlement en de Raad in het kader van de 
medebeslissingsprocedure. De hoop is dat het voorstel nog voor het einde van de lopende 
zittingsperiode in 2009 door het Parlement wordt aangenomen. 

De voorgestelde verordening is primair bedoeld om te verzekeren dat investeerders de 
beschikking hebben over betrouwbare ratings en juiste informatie. Volgens dit voorstel zullen 
alleen geregistreerde bureaus in de EU ratingactiviteiten mogen verrichten. Ze zullen onder 
andere aan strenge regels moeten voldoen die ervoor zorgen dat hun ratings niet worden 
beïnvloed door belangenconflicten die eigen zijn aan het ratingbedrijf. Het voorstel voorziet 
ook in de invoering van een uitgebreide toezichtregeling.

Het voorstel is niet beperkt tot ratingactiviteiten met betrekking tot gestructureerde 
financieringsinstrumenten, maar betreft alle activiteiten van ratingbureaus (d.w.z. ook ratings 
van staten en ondernemingen vallen eronder).

Gezien de bijzondere informatieaanvraag van de AFIPER met betrekking tot de rating van de 
lopende schuld van de Russische Federatie, wil de Commissie benadrukken dat uit het 
voorstel voor een verordening duidelijk voortvloeit dat de inhoud van ratings niet onderhevig 
is aan controle door nationale toezichthouders. Wel is het zo dat zodra de verordening door de 
medewetgevers is aangenomen en in de Gemeenschap van toepassing is, de bevoegde 
autoriteiten toezicht op de ratingbureaus moeten uitoefenen en bureaus die zich niet houden 
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aan de voorschriften van deze verordening, waaronder die welke betrekking hebben op 
belangenconflicten, sancties moeten opleggen.

Conclusies

Het valt niet onder de bevoegdheid van de Commissie om de nauwkeurigheid te beoordelen 
van individuele ratings die door ratingbureaus zijn afgegeven, en ze is evenmin bevoegd om 
tegen ratingbureaus handhavingsmaatregelen te nemen of sancties op te leggen. Bijgevolg kan 
de Commissie in de door indiener beschreven zaak geen standpunt innemen. Zodra 
bovengenoemde verordening in werking treedt, zullen ratingbureaus echter onder toezicht 
staan van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. Deze nationale toezichthouders zullen dan 
onder meer moeten beoordelen of het betreffende ratingbureau via het gevoerde beleid en de 
geïmplementeerde procedures in staat is belangenconflicten hetzij op te sporen en uit de weg 
te ruimen of te beheersen en openbaar te maken. Als blijkt dat dat niet het geval is, zal een 
dienovereenkomstige sanctie worden opgelegd.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 30 september 2011

De opmerkingen van de Commissie

Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus trad op 7 december 2009 in werking. 

De verordening inzake ratingbureaus is primair bedoeld om te verzekeren dat investeerders de 
beschikking hebben over betrouwbare ratings en juiste informatie over de kredietkwaliteit. In 
de verordening is bepaald dat alleen geregistreerde bureaus in de EU ratingactiviteiten mogen 
verrichten. Ze moeten onder andere aan strenge regels voldoen die ervoor zorgen dat hun 
ratings niet worden beïnvloed door belangenconflicten die eigen zijn aan het ratingbedrijf. 
Ratingbureaus moeten verder ratingmethodologieën hanteren die worden gekenmerkt door 
zorgvuldigheid, systematiek en continuïteit op basis van historische ervaring. Conform 
amendementen op Verordening (EG) nr. 1060/2009 (zie Verordening (EU) nr. 513/2011), 
wordt het toezicht op in de EU geregistreerde ratingbureaus uitgevoerd door de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten (EAEM). In het kader van de toezichtbevoegdheden 
inzake ratingbureaus kan de EAEM onder meer onderzoeken uitvoeren en sancties opleggen. 
De Europese Commissie heeft geen toezichtbevoegdheden met betrekking tot ratingbureaus.

De verordening inzake ratingbureaus is niet beperkt tot ratingactiviteiten met betrekking tot 
gestructureerde financieringsinstrumenten, maar betreft het complete werkterrein van 
ratingbureaus (d.w.z. ook ratings van staten en ondernemingen vallen eronder).

Wat betreft de bijzondere informatieaanvraag van de internationale federatie van houders van 
Russische leningen en de opmerking dat in de ratings van de schuld van de Russische 
Federatie geen rekening wordt gehouden met de staatsschulden van voor 1917, moet worden 
opgemerkt dat het Europees toezicht op ratingbureaus geen mogelijkheid biedt om de inhoud 
van ratings te beïnvloeden. De EAEM is echter belast met het toezicht op ratingbureaus en 
moet sancties opleggen als ratingbureaus de regels inzake belangenconflicten overtreden of 
gebruik maken van ratingmethodologieën die niet gekenmerkt worden door zorgvuldigheid, 
systematiek en continuïteit op basis van historische ervaring. 



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

NL

Conclusies

De Europese Commissie is niet bevoegd om handhavend op te treden tegen ratingbureaus in 
verband met de door indiener omschreven zaak. Ratingbureaus die in de EU geregistreerd zijn 
vallen echter wel onder het toezicht van de EAEM. De EAEM moet bepalen of ratingbureaus 
efficiënte gedragslijnen en procedures hebben vastgesteld teneinde belangenconflicten te 
identificeren, weg te nemen of te beheren en openbaar te maken en om na te gaan of de 
gehanteerde methodologieën gekenmerkt worden door zorgvuldigheid, systematiek en 
continuïteit op basis van historische ervaring, zoals bepaald in de verordening inzake 
ratingbureaus.


