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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Ingo Rau német állampolgár által benyújtott 0411/2012. számú, további 5 
aláírást tartalmazó petíció a görög államkötvényekről és a kisbefektetők 
védelméről,

Stylianos Gabrielidis, görög állampolgár által a Görög Politikai Menekültek 
Központi Bizottsága nevében benyújtott 0511/2012. számú petíció 50 000 
görög kismegtakarító sorsáról,

I. P., olasz állampolgár által benyújtott 0619/2012. számú petíció a görög 
államkötvényekbe fektetett európai megtakarítások védelméről

1. A 0411/2012 sz. petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat, hogy az utóbbi években sok uniós polgár vásárolt görög 
államkötvényeket névértéken. Azonban a Görögországnak nyújtott segélycsomag egyik 
fontos eleme, hogy a magánbefektetők részesedését a görög államkötvényekből 53,5%-ra 
korlátozzák, és azokat a befektetőket, akik ezt nem kívánják elfogadni, a „kollektív cselekvési 
záradék” (CAC) segítségével kötelezik erre. Ez azt jelenti, hogy a kisbefektetőket 
gyakorlatilag arra kényszerítik, hogy jelentős veszteséget fogadjanak el annak ellenére, hogy 
az említett kötvényeket tagállami garanciával és az EU intézményeinek pozitív kijelentéseit 
követően bocsátották ki. A petíció benyújtója úgy érzi, hogy az ügyben durván megsértik az 
európai ügyfelek jogait, ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hogy tegyen intézkedéseket 
annak érdekében, hogy kapjanak kártérítést azok a befektetők, akik jóhiszeműen vásároltak 
görög államkötvényeket.

A 0511/2012 sz. petíció összefoglalása
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A 2012. március 12-i értékcsökkentés következtében megközelítőleg 50 000 görög 
kismegtakarító elveszítette befektetéseinek mintegy 75%-át. A petíció benyújtója azt állítja, 
hogy a második világháború óta először fordult elő, hogy a kismegtakarítók államcsőd miatt 
elvesztették nemzeti valutájukban tartott befektetéseiket. A cél annak elérése, hogy a görög 
magánbefektetéseket ugyanúgy kezeljék, mint a 100 000 euróig garantált bankbetéteket. Jean-
Claude Juncker egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy több ezer, a kismegtakarítók 
kártérítéséről szóló kérelmet kapott.

A 0619/2012 sz. petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri, hogy a görög államkötvényekbe befektető európai megtakarítók 
ugyanolyan védettséget élvezzenek, mint a bankok, melyek az Európai Központi Banktól 
kapnak kölcsönt, 1 %-os kamatra.

2. Elfogadhatóság

A 0411/2012. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. július 18.; a 0511/2012. számú 
petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 12.; a 0619/2012. számú petíció 
elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. november 27.

A 0411/2012., 0511/2012. és 0619/2012. számú petíciók

„Görögországban az elmúlt évtizedben hatalmas versenyképességi lemaradás alakult ki a 
többi euróövezeti tagállammal szemben, és igen magas államadósság halmozódott fel. A 
második görög gazdasági korrekciós program azokat a főbb kihívásokat kezeli, amelyekkel 
Görögország jelenleg szembesül: 
http:/ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/greek_loan_facility/index_en.htm).

A sikeres adósságcsere, amely a görög kötvények tulajdonosainak nagyarányú részvételét 
biztosította, fontos előfeltétele volt annak, hogy az euróövezeti pénzügyminiszterek és az IMF 
jóváhagyják a finanszírozását, mivel hozzájárult az adósság fenntarthatóságának javításához.

Az adósságcsere feltételeit a görög hatóságok és az intézményi magán-kötvénytulajdonosok 
képviselői közösen tárgyalták meg, a Görögországi Magánhitelezői-Befektetői Bizottság 
Irányítóbizottságának keretében, a Nemzetközi Pénzügyi Intézet támogatásával. Az általános 
siker biztosítása érdekében úgy döntöttek, hogy az adósságcsere feltételeinek megfelelő 
kötvénytulajdonosok között nem tesznek különbséget.

2012. február 24-én Görögország felkérte a kötvénytulajdonosokat, hogy a birtokukban lévő 
kötvényeket cseréljék be új, módosított lejáratú és feltételrendszerű kötvényekre. Az ajánlatot 
megelőző napon, 2012. február 23-án Görögország elfogadott egy olyan statútumot, amely 
alapján a kormány kollektív cselekvési záradékokat illeszthet be a már meglévő görög 
államkötvényekbe. A kollektív cselekvési záradékok értelmében amennyiben a kormány a 
záradékok végrehajtása mellett dönt, és ha a cserét a tulajdonosok több mint 66%-a elfogadja, 
úgy kell tekinteni, hogy azt a megállapodást, amelyet az ajánlatot elfogadó 
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kötvénytulajdonosok jóváhagytak, valamennyi kötvénytulajdonos elfogadta. A kollektív 
cselekvési záradékok végrehajtása előtt a görög jog államkötvények 85,8%-ának tulajdonosa 
elfogadta a cserét. Ugyanakkor mivel a kollektív cselekvési záradékokat az eltérő állásponton 
lévő kisebbségre is alkalmazták, a görög jog szerint kibocsátott valamennyi érintett kötvényt 
becserélték.

A Bizottságnak nem állnak rendelkezésére az egyéni veszteségekre vonatkozó adatok a görög 
államkötvények tulajdonosainak csoportjai vagy típusai szerinti bontásban. A görög kormány 
azt is közölte az Eurócsoporttal, hogy az adósságcsere miatt keletkezett veszteségekért 
egyetlen magán-kötvénytulajdonost sem fog kártalanítani.”


