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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja1480/2012, którą złożył O. K. H. K. (Niemcy), w sprawie 
obowiązkowego zmniejszenia wartości greckich obligacji zamiennych 
będących w rękach drobnych inwestorów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie faktem, iż drobni inwestorzy posiadający greckie 
obligacje zamienne są zmuszani do akceptowania obniżenia ich wartości nominalnej 
oraz niekorzystnych warunków spłaty kapitału i odsetek. Uważa, że inwestorzy mieli prawo 
oczekiwać pełnej spłaty i zwraca uwagę, że kwestia stóp rezerw obowiązkowych została 
omówiona jedynie z największymi bankami i instytucjami, bez uwzględnienia stanowiska 
drobnych inwestorów. Ponadto drobni przedsiębiorcy są pozbawieni jakichkolwiek środków 
dochodzenia roszczeń lub możliwości odwoławczych w stosunku do działań podjętych przez 
rząd Grecji, ponieważ żadna kancelaria prawna nie przyjmie tego rodzaju sprawy, a firmy 
ubezpieczeniowe twierdzą, że postępowań w takich sprawach nie obejmuje polisa ochrony 
prawnej. Składający petycję chciałby wiedzieć, czy w UE obowiązuje jeszcze zasada 
pewności prawa, skoro umowy można zmieniać wstecz z dnia na dzień bez żadnych 
konsultacji z drugą stroną.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 kwietnia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.

Komisja zdaje sobie w pełni sprawę z problemów, z jakimi borykają się inwestorzy detaliczni, 
którzy ucierpieli na skutek redukcji wartości nominalnych ich inwestycji oraz niekorzystnych 
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warunków spłaty kapitału i odsetek. 

Należy jednak podkreślić, że zgodnie z wnioskami ze szczytu szefów państw i rządów państw 
strefy euro z dni 21 lipca i 26 października 2011 r. odpowiedzialność za zapewnienie udziału 
sektora prywatnego w finansowaniu drugiego greckiego programu dostosowań 
gospodarczych spoczywała zasadniczo na władzach greckich. Do państw członkowskich 
należy zatem zadbanie o wypełnianie ich zobowiązań odnośnie do praw podstawowych, 
wynikających odpowiednio z umów międzynarodowych i ustawodawstwa krajowego.


