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27.11.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0411/2012, внесена от Ingo Rau, с германско гражданство, 
подкрепена от 5 подписа, относно гръцките държавни облигации и закрила 
на дребните инвеститори,

Петиция 0511/2012, внесена от Stylianos Gabrielidis, с гръцко гражданство, 
от името на Централния комитет на гръцките политически бежанци, относно 
тежкото положение на 50 000 малки спестители в Гърция,

Петиция 0619/2012, внесена от I. P., с италианско гражданство, относно 
защитата на европейските спестители, инвестирали в гръцки облигации

1. Резюме на петиция 0411/2012

Вносителят на петицията посочва, че много жители на ЕС през последните години са 
закупили гръцки държавни облигации по паритетен курс. Въпреки това, един от 
основните елементи в помощния пакет за Гърция е, че активите на частните 
инвеститори в гръцките държавни облигации са ограничени до 53,5 %, и онези 
инвеститори, които не желаят да се съгласят с това, ще бъдат принудени да го приемат 
посредством закон относно „клаузи за колективно действие“ (collective action clauses, 
CAC). Това означава, че дребните инвеститори реално биват принудени да приемат 
голяма загуба, въпреки че въпросните облигации са били издадени с гаранция от 
държава членка и след положителни доклади на институциите на ЕС. Вносителят на 
петицията счита, че става дума за грубо неспазване на правата на европейския 
потребител, и затова призовава Европейския парламент да се намеси, за да гарантира, 
че инвеститорите, които са закупили гръцки държавни облигации добросъвестно, ще 
получат икономическо обезщетение.

Резюме на петиция 0511/2012
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В резултат на така наречената „преоценка на задълженията“ от 12 март 2012 г. около 50 
000 малки гръцки спестители загубиха около 75 % от инвестициите си. Вносителят на 
петицията твърди, че за първи път след Втората световна война малките вложители 
губят спестяванията си в национална валута поради национална неплатежоспособност. 
Тяхната цел е частните инвестиции в Гърция да бъдат третирани по същия начин като 
банкови депозити, които са гарантирани до 100 000 EUR. Жан Клод Юнкер заяви на 
пресконференция, че е получил хиляди молби за обезщетение на малки спестители.

Резюме на петиция 0619/2012

Вносителят на петицията призовава на европейските спестители, инвестирали в гръцки 
облигации, да бъде осигурена същата защита като на банките, които получават заеми от 
ЕЦБ при лихва от 1 %.

2. Допустимост

Петиция 0411/2012 е обявена за допустима на 18 юли 2012 г., петиция 0511/2012 е 
обявена за допустима на 12 септември 2012 г., а петиция 0619/2012 е обявена за 
допустима на 19 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
съгласно член 202, параграф 6.

3. Отговор от Комисията, получен на 27 ноември 2012 г.

Петиции 411/2012, 511/2012 и 619/2012

През последното десетилетие в Гърция се получи голямо несъответствие по отношение 
на конкурентоспособността спрямо други държави от еврозоната и тя натрупа много 
висок публичен дълг. Втората програма за икономически реформи в Гърция разглежда 
въпроса за основните предизвикателства, пред които Гърция е изправена (за повече 
подробности вж.:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/greek_loan_facility/index_en.htm).

Успешната замяна на дълга, гарантираща висока степен на участие на притежателите 
на гръцки облигации, беше важна предпоставка за одобряването от страна на 
министрите на финансите от еврозоната и МВФ на неговото финансиране, тъй като тя 
допринесе за подобряването на устойчивостта на дълга.

Сроковете за замяната на дълга бяха договорени между гръцките органи и 
представителите на частните институционални притежатели на облигации, под формата 
на Управителен съвет на Комитета на частните кредитори-инвеститори за Гърция под 
егидата на Института по международни финанси. За да се гарантира цялостния й успех  
беше решено да не се прави разграничаване между притежателите на облигации, 
допустими за замяна на дълга.

На 24 февруари 2012 г .  Гърция покани притежателите на облигации за заменят 
наличните облигации, притежавани от притежателите на облигации в замяна на нови 
консолидирани облигации и друга престация. Денят преди предложенията, на 23 
февруари 2012 г., Гърция гласува закон, съгласно който правителството има 
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възможност да добави клаузи за колективни действия в съществуващото 
законодателство в Гърция относно облигациите. Съгласно клаузите за колективни 
действия ако правителството реши да приложи клаузите то при приемане на промяната 
от 66 % от участниците ще се счита, че всички притежатели на облигации са приели 
същите условия като онези, приети от  притежатели на облигации приели офертата. 
Преди прилагането на клаузите за колективни действия 85,5 % от притежателите на 
гръцки държавни облигации приеха това. Независимо от това с прилагането на 
клаузите за колективни действия за противопоставящите се малцинства, допустимите 
облигации, издадени съгласно гръцкото право бяха заменени.

Комисията не разполага с индивидуални данни относно загубите на отделните 
индивиди по група или вид притежатели на гръцки държавни облигации. Гръцкото 
правителство заяви също на Еврогрупата, че няма да обезщетява никакви частни 
притежатели на облигации за загуби, възникнали поради замяната на дълга.


