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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1480/2012, adresată de O. K. H. K., de cetățenie germană, privind 
reducerea obligatorie a valorii titlurilor de stat ale guvernului elen deținute de mici 
investitori 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că micii investitori care dețin titluri de 
stat ale guvernului elen sunt obligați să accepte o reducere a valorii lor nominale și termene 
nefavorabile de rambursare a capitalului și a dobânzilor. El susține că investitorii aveau 
dreptul să se aștepte la o rambursare totală, subliniind că reducerile obligatorii au fost 
discutate numai cu cele mai importante bănci și instituții și că micii investitori nu au fost 
consultați. În plus, ei nu au niciun mijloc de despăgubire sau nicio cale de recurs împotriva 
măsurilor luate de guvernul elen, deoarece nicio firmă de avocatură nu dorește să le accepte 
cazul, în timp ce societățile de asigurări declară că procedurile nu vor fi acoperite de polițele 
lor de asistență juridică. Petiționarul dorește să afle dacă este mai există oare securitate 
juridică în UE în condițiile în care contractele pot fi modificate retroactiv de la o zi la alta, 
fără niciun fel de consultare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 aprilie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014

Comisia este pe deplin conștientă de problemele cu care se confruntă numeroși mici 
investitori care au trebuit să suporte reduceri ale valorii nominale ale investițiilor lor și 
termene de rambursare nefavorabile. 
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Totuși, ar trebui subliniat faptul că, pornind de la concluziile reuniunii la nivel înalt a șefilor 
de stat și de guvern din zona euro, desfășurată la 21 iulie și 26 octombrie 2011, punerea în 
aplicare a implicării sectorului privat în finanțarea celui de-al doilea program de ajustare 
economică pentru Grecia a constituit în primul rând responsabilitatea autorităților elene. 
Așadar, sarcina de a se asigura că sunt respectate obligațiile care le revin cu privire la 
drepturile fundamentale, astfel cum decurg din acordurile internaționale și din legislația lor 
internă, revine statelor membre.


