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Suġġett: Petizzjoni, 0411/2012, imressqa minn Ingo Rau, ta’ ċittadinanza Ġermaniża, 
u 5 firmatarji oħra, dwar il-bonds tal-gvern Grieg u l-ħarsien tal-investituri 
żgħar,

Petizzjoni, 0511/2012, imressqa minn Stylianos Gabrielidis, ta' ċittadinanza 
Griega, f'isem il-Kumitat Ċentrali għar-Refuġjati Politiċi Griegi, dwar il-
qagħda ta' 50 000 investituri żgħar Griegi,

Petizzjoni, 0619/2012, imressqa minn I.P., ta' ċittadinanza Taljana, dwar il-
protezzjoni ta' ċittadini Ewropej li investew il-flus li kienu faddlu f'bonds 
Griegi

1. Sommarju tal-petizzjoni 0411/2012

Il-petizzjonant jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li ħafna ċittadini tal-UE f’dawn l-aħħar snin xtraw 
bonds tal-gvern Grieg b’rata ta’ parità. Wieħed mill-elementi ewlenin tal-pakkett ta’ għajnuna 
għall-Greċja, madankollu, hu li l-krediti tal-investituri privati kontra l-bonds tal-gvern Grieg 
huma limitati għal 53.5%, u dawk l-investituri li ma jaqblux ma’ dan, se jkunu obbligati 
jaċċettaw permezz ta’ att dwar "Klawsoli ta' Azzjoni Kollettiva"("Collective Action Clauses" 
(CAC)). Dan ifisser, li l-investituri ż-żgħar fil-fatt qed jiġu mġiegħla jaċċettaw telf kbir, 
minkejja li l-bonds inkwistjoni nħarġu b’garanzija ta’ Stat Membru wara dikjarazzjoni 
pożittiva tal-istituzzjonijiet tal-UE. Il-petizzjonant iħoss li dan hu każ ta’ ksur serju tad-
drittijiet tal-konsumaturi Ewropej, u għalhekk jitlob lill-Parlament Ewropew jintervieni biex 
jiġi żgurat li l-investituri li xtraw bonds tal-gvern Grieg b’intenzjoni tajba, jiksbu rimedju 
finanzjarju.

Sommarju tal-petizzjoni 0511/2012
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Bħala riżultat tal-hekk imsejħa 'haircut' (telf impost fuq l-investituri) fit-12 ta' Marzu 2012 
madwar 50 000 investituri żgħar Griegi tilfu madwar 75% tal-investimenti tagħhom. Il-
petizzjonant isostni li din hi l-ewwel darba mit-Tieni Gwerra Dinjija li investituri żgħar tilfu t-
tifdil tagħhom fil-munita nazzjonali minħabba inadempjenza nazzjonali. L-għan tagħhom hu 
li l-investiment privat fil-Greċja għandu jirċievi l-istess trattament bħal depożiti bankarji li 
huma garantiti sa 100 000 euro. JC Juncker kien qal waqt konferenza tal-aħbarijiet li hu rċieva 
eluf ta' talbiet għal kumpens minn investituri żgħar.

Sommarju tal-petizzjoni 0619/2012

Il-petizzjonant qed jitlob li dawk l-Ewropej li investew f'bonds Griegi jkunu protetti bl-istess 
mod bħall-banek, li qegħdin jirċievu self mill-BĊE b'rata ta' 1 %.

2. Ammissibilità

Il-petizzjoni 0411/2012 iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Lulju 2012, il-petizzjoni 0511/2012 
iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Settembru 2012, il-petizzjoni 0619/2012 iddikjarata 
ammissibbli fid-19 ta’ Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni skont l-
Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Novembru 2012

Il-Petizzjonijiet 411/2012, 511/2012 u 619/2012

F'dawn l-aħħar għaxar snin il-Greċja żviluppat distakk tal-kompetittività vis-à-vis l-Istati 
Membri l-oħra tal-Ewro u akkumulat ammont ferm kbir ta' dejn pubbliku. It-tieni programm 
ta' aġġustament ekonomiku Grieg jindirizza l-isfidi ewlenin li l-Greċja qed tiffaċċja (ara aktar 
dettalji:

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

Skambju b'suċċess tad-dejn, li jiżgura parteċipazzjoni għolja ta' detenturi ta' bonds Griegi, 
kien prekundizzjoni importanti għall-ministri tal-finanzi taż-żona tal-Ewro u għall-FMI biex 
japprovaw il-finanzjament, għaliex dan jikkontribwixxi għas-sostenibbiltà tad-dejn.

It-termini tal-iskambju tad-dejn ġew negozjati bejn l-awtoritajiet Griegi u r-rappreżentanti ta' 
detenturi ta' bonds ta' istituzzjonijiet privati, fil-forma ta' Steering Committee ta' Kumitat ta' 
Kredituri-Investituri Privati għall-Greċja taħt il-partroċinju tal-Istitut Finanzjarju 
Internazzjonali.  Biex ikun żgurat suċċess b'mod ġenerali, kien deċiż li ssir diskriminazzjoni 
bejn detenturi ta' bonds eliġibbli għall-iskambju tad-dejn.

Fl-24 ta' Frar 2012, il-Greċja stiednet detenturi ta' bonds biex jiskambjaw il-bonds eżistenti li 
kellhom fi skema ġdida ta' bonds u konsiderazzjonijiet oħra. Jum qabel fetħu l-offerti, fit-
23 ta' Frar 2012, il-Greċja għaddiet statut li bih il-gvern seta' jinserixxi klawsoli ta' azzjoni 
kollettiva dwar il-bonds fil-liġi Griega. Skont il-klawsoli ta' azzjoni kollettiva, jekk il-gvern 
ikun iddeċieda li jimplimenta l-klawsoli, imbagħad, jekk aktar minn 66% jaċċettaw l-
iskambju, id-detenturi kollha jitqiesu li aċċettaw l-istess ftehim bħal dak aċċettat minn dawk 
id-detenturi ta' bonds li kienu aċċettaw l-offerta. Qabel l-implimentazzjoni tal-klawsoli ta' 
azzjoni kollettiva, 85.8% tal-bonds Griegi aċċettaw.  Bl-applikazzjoni tal-klawsoli ta' azzjoni 
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kollettiva fuq minoritajiet li ma qablux, il-bonds kollha eliġibbli li nħarġu taħt il-liġi Griega 
ġew skambjati.

Il-Kummissjoni ma' għandhiex id-data dwar telf individwali minn grupp jew tip ta' detenturi 
ta' bonds tal-gvern Grieg. Il-gvern Grieg iddikjara wkoll lill-Ewrogrupp li mhux se 
jikkumpensa lill-ebda detenturi ta' bonds privati għal xi telf li jġarrbu minħabba l-iskambju 
tad-dejn.


