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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0411/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Ingo Rau
un kam pievienoti pieci paraksti, par Grieķijas valsts obligācijām un par 
mazo ieguldītāju aizsardzību

Lūgumraksts Nr. 0511/2012, ko Grieķijas Politisko bēgļu centrālkomitejas 
vārdā iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Stylianos Gabrielidis, par 50 000 
mazo noguldītāju bēdīgo stāvokli Grieķijā

Lūgumraksts Nr. 0619/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais I. P., par 
to Eiropas ieguldītāju aizsardzību, kas iegādājušies Grieķijas obligācijas

1. Lūgumraksta Nr. 0411/2012 kopsavilkums 

Lūgumraksta iesniedzējs vērš uzmanību uz to, ka daudzi ES pilsoņi pēdējā laikā ir 
iegādājušies Grieķijas valsts obligācijas par nominālvērtību. Taču viens no Grieķijas atbalsta 
paketes pamatelementiem ir nosacījums, ka privāto ieguldītāju ieguldījums Grieķijas valsts 
obligācijās nedrīkst pārsniegt 53,5 % un ka ieguldītājiem, kas nepiekrīt šim nosacījumam, liek 
to pieņemt, piemērojot Kolektīvās darbības klauzulu likumu. Tas nozīmē, ka mazie ieguldītāji 
būs spiesti pieņemt lielus zaudējumus, neraugoties uz to, ka attiecīgās obligācijas tika 
emitētas ar dalībvalsts garantiju un ar pozitīviem pārskatiem no ES iestādēm. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka jautājums saistīts ar Eiropas patērētāju tiesību smagu pārkāpumu, un 
aicina Eiropas Parlamentu iejaukties un nodrošināt, ka ieguldītāji, kas labticīgi ir iegādājušies 
Grieķijas obligācijas, saņem finansiālu kompensāciju.

Lūgumraksta Nr. 0511/2012 kopsavilkums

Tā saukto pazemināšanas korekciju dēļ 2012. gada 12. martā ap 50 000 Grieķijas mazo 
noguldītāju zaudēja aptuveni 75 % no saviem ietaupījumiem. Lūgumraksta iesniedzējs 
apgalvo, ka kopš Otrā pasaules kara mazie noguldītāji pirmo reizi zaudē savus noguldījumus 
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valsts valūtā valsts saistību nepildīšanas dēļ. Viņu mērķis ir panākt pret privātiem 
ieguldītājiem Grieķijā tādu pašu attieksmi kā pret banku noguldījumiem, kuriem tiek garantēti 
līdz EUR 100 000. J. C. Juncker teica preses konferencē, ka viņš saņēmis tūkstošiem 
kompensācijas pieprasījumu no mazajiem noguldītājiem.

Lūgumraksta Nr. 0619/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina aizsargāt Eiropas ieguldītājus, kas iegādājušies Grieķijas 
obligācijas tāpat kā bankas, kas saņem aizdevumus no ECB ar 1% likmi.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0411/2012 atzīts par pieņemamu 2012. gada 18. jūlijā, Lūgumraksts 
Nr. 0511/2012 atzīts par pieņemamu 2012. gada 12. septembrī, Lūgumraksts Nr. 0619/2012 
atzīts par pieņemamu 2012. gada 19. septembrī.  Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. novembrī

Lūgumraksti Nr. 411/2012, 511/2012 un 619/2012

Pēdējās desmitgades laikā Grieķijas konkurētspēja attiecībā pret citām eirozonas dalībvalstīm 
būtiski samazinājās, un valsts parāds sasniedza ļoti lielu apjomu.  Otrā Grieķijas ekonomikas 
stabilizācijas programma ir veltīta lielākajām problēmām, kas Grieķijai patlaban ir jārisina 
(detalizētāku informāciju skatīt:

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

Veiksmīga parāda apmaiņa, kas nodrošina Grieķijas obligāciju īpašnieku plašu piedalīšanos, 
bija svarīgs priekšnosacījums, lai eiro zonas valstu finanšu ministri un SVF apstiprinātu tai 
finansējumu, jo tas uzlaboja parādsaistību  ilgtspējību. 

Parāda apmaiņas noteikumus apsprieda Grieķijas iestādes un privāto institucionālo obligāciju 
īpašnieku pārstāvji, un šo sarunu rīkošanai tika izveidota Grieķijas privāto kreditoru un 
investoru komitejas koordinācijas komiteja, kas darbojās Starptautiskā Finanšu institūta 
aizgādnībā. Lai nodrošinātu apmaiņas veiksmīgu iznākumu, tika nolemts nepieļaut 
diskrimināciju starp to obligāciju īpašniekiem, uz kurām attiecās parāda apmaiņa.

Grieķija 2012. gada 24. februārī aicināja obligāciju īpašniekus apmainīt to īpašumā esošās 
obligācijas pret obligācijām, kam bija pārskatīts atmaksas grafiks un izvirzīti citi nosacījumi.  
Dienu pirms tika izteikti šie piedāvājumi, 2012. gada 23. decembrī, Grieķija pieņēma likumu, 
kas ļauj valdībai esošajās obligācijām, kas izdotas atbilstoši Grieķijas tiesību aktiem, iekļaut 
kolektīvās rīcības klauzulas. Saskaņā ar šīm kolektīvās rīcības klauzulām, ja valdība pieņem 
lēmumu tās īstenot, tad gadījumā, kad vairāk nekā 66 % obligāciju īpašnieki piekrīt šai 
apmaiņai, tiek pieņemts, ka visi obligāciju īpašnieki ir piekrituši tādam darījumam, kādam ir 
piekrituši tie obligāciju īpašnieki, kuri ir piekrituši šim valdības piedāvājumam.  Pirms šo 
kolektīvās rīcības klauzulu ieviešanas, 85,8 %  pieņēma atbilstoši Grieķijas tiesību aktiem 
izdotās obligācijas. Tomēr, kad tika piemērotas kolektīvās rīcības klauzulas attiecībā uz citādi 
domājošo mazākumu, tika apmainītas visas obligācijas, kas bija izdotas atbilstīgi Grieķijas 
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tiesību aktiem.

Komisijai nav datu par to cik lielus zaudējumus cietušas atsevišķas Grieķijas valdības 
obligāciju īpašnieku grupas vai tipiem.  Grieķijas valdība arī paziņoja Eiro grupai, ka tā 
nekompensēs privātajiem obligāciju īpašniekiem zaudējumus, kas tiem radīsies šā parāda 
apmaiņas rezultātā.


