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Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1480/2012, внесена от O. K. H. K., с германско гражданство, 
относно задължително намаляване на стойността на гръцките държавни 
облигации, притежавани от дребни инвеститори

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява загриженост, че дребните инвеститори, 
притежаващи гръцки държавни облигации, са принудени да приемат намаляване на 
тяхната номинална стойност и неблагоприятни условия за погасяване на главницата и 
лихвите. Той твърди, че инвеститорите са имали право да очакват пълно погасяване, 
като посочва, че задължителното „подстригване“ е обсъдено само с водещите банки и 
институции, а с дребните инвеститори не са били проведени консултации. Освен това 
те нямат средства за правна защита или канали за обжалване на мерките, предприети от 
гръцкото правителство, тъй като никоя адвокатска кантора няма да изрази готовност да 
поеме случая, а застрахователните компании твърдят, че производството няма да бъде 
покрито от политиките им за предоставяне на правна помощ. Вносителят на петицията 
иска да знае дали е възможна правна сигурност в ЕС, ако договорите могат да бъдат 
променени за една нощ със задна дата без каквато и да било форма на консултиране.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 април 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.

Комисията напълно съзнава проблемите, с които се сблъскват много дребни 
инвеститори, на които се е наложило да понесат намаляване на номиналната стойност 
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на техните инвестиции и неблагоприятни условия за погасяване. 

При все това следва да се подчертае, че в съответствие със заключенията от срещата на 
високо равнище на държавните и правителствените ръководители от еврозоната на 
21 юли и 26 октомври 2011 г. изпълнението на участието на частния сектор във 
финансирането на втората програма за икономически реформи в Гърция е основна 
отговорност на гръцките органи. Следователно държавите членки носят отговорността 
да гарантират, че задълженията им по отношение на основните права, произтичащи от 
международни споразумения и от съответното национално законодателство, се спазват.


