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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0411/2012, którą złożył Ingo Rau (Niemcy), z pięcioma podpisami, 
w sprawie greckich obligacji państwowych oraz ochrony drobnych 
inwestorów

Petycja 0511/2012, którą złożył Stylianos Gabrielidis (Grecja) w imieniu 
Centralnej Komisji Greckich Uchodźców Politycznych, w sprawie trudnego 
położenia 50 000 drobnych oszczędzających w Grecji

Petycja 0619/2012, którą złożył I. P. (Włochy) w sprawie zapewnienia 
ochrony europejskim oszczędzającym, którzy zainwestowali w obligacje 
greckie

1. Streszczenie petycji 0411/2012

Składający petycję zwraca uwagę na to, że wielu obywateli UE w ostatnich latach zakupiło 
greckie obligacje państwowe po wartości nominalnej. Jednak zasadniczym elementem 
pomocy finansowej dla Grecji jest ograniczenie holdingów prywatnych inwestorów 
posiadających greckie obligacje państwowe do 53,5%, przy czym inwestorzy niezgadzający 
się na takie ustalenie mają być zmuszeni do zgody poprzez klauzule wspólnego działania. 
Oznacza to, że drobni inwestorzy będą zmuszani do zaakceptowania znaczących strat, mimo 
że emisje rzeczonych obligacji poparte były gwarancjami państwa członkowskiego oraz 
pozytywnymi ocenami instytucji UE. Składający petycję jest zdania, że w przedmiotowej 
sprawie doszło do poważnego naruszenia praw konsumentów europejskich i zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań oraz o zapewnienie, by inwestorzy, którzy 
nabyli greckie obligacje w dobrej wierze, otrzymali rekompensatę finansową.

Streszczenie petycji 0511/2012

W wyniku tak zwanego cięcia z dnia 12 marca 2012 r. mniej więcej 50 000 greckich 
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drobnych oszczędzających straciło około 75% wartości swoich inwestycji. Składający petycję 
utrzymuje, że po raz pierwszy od czasów II wojny światowej drobni oszczędzający utracili 
swe oszczędności w walucie krajowej w wyniku zaniedbań po stronie państwa. Docelowo 
inwestycje prywatne w Grecji powinny być traktowane na równi z depozytami bankowymi, 
które są objęte gwarancjami do kwoty 100 000 euro. Na konferencji prasowej Jean-Claude 
Juncker oświadczył, iż otrzymał tysiące wniosków o odszkodowanie od drobnych 
oszczędzających.

Streszczenie petycji 0619/2012

Składający petycję domaga się, aby europejskim oszczędzającym, którzy zainwestowali w 
obligacje greckie, została zapewniona ochrona w taki sam sposób, w jaki została ona 
zapewniona bankom, które otrzymują od EBC pożyczki o stopie procentowej w wysokości 
1%.

2. Dopuszczalność

Petycja 0411/2012 uznana została za dopuszczalną dnia 18 lipca 2012 r., petycja 0511/2012 
uznana została za dopuszczalną dnia 12 września 2012 r., petycja 0619/2012 uznana została 
za dopuszczalną dnia 19 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji 
(art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

Petycje 411/2012, 511/2012 i 619/2012

W ostatniej dekadzie poziom konkurencyjności Grecji znacznie spadł w stosunku do innych 
państw, a ponadto bardzo wzrósł poziom zadłużenia publicznego Grecji. Celem drugiego 
greckiego programu dostosowań gospodarczych jest rozwiązanie głównych problemów, przed 
którymi stoi Grecja (dalsze informacje zob.:

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

Skutecznie przeprowadzona wymiana papierów dłużnych, w której uczestniczyło wielu 
posiadaczy greckich obligacji, była dla ministrów finansów strefy euro oraz MFW ważnym 
warunkiem wstępnym do udzielenia zgody na finansowanie, ponieważ przyczyniła się ona do 
poprawienia zdolności obsługi zadłużenia.

Warunki wymiany papierów dłużnych były negocjowane – między władzami Grecji a 
przedstawicielami instytucji prawa prywatnego będących wierzycielami – w Komitecie 
Zarządzającym Komisji Prywatnych Wierzycieli-Inwestorów w Grecji pod auspicjami 
Instytutu Finansów Międzynarodowych. W celu skutecznego przeprowadzenia operacji 
zdecydowano nie wprowadzać różnic pomiędzy posiadaczami obligacji, które kwalifikują się 
do wymiany.

Dnia 24 lutego 2012 r. Grecja zaproponowała wierzycielom wymianę posiadanych przez nich 
obligacji na obligacje ze zmienionym terminem wykupu lub inną formę odszkodowania. 
Dzień przed przedstawieniem propozycji, w dniu 23 lutego 2012 r., Grecja uchwaliła ustawę, 
na mocy której rząd mógłby włączyć klauzule wspólnego działania do istniejących greckich 
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obligacji. Klauzule wspólnego działania przewidują, że – jeżeli rząd zgodzi się na ich 
wdrożenie – gdy ponad 66% wierzycieli zgodziło się na wymianę, uznaje się, iż wszyscy 
wierzyciele zaakceptowali taką samą ofertę, jak ta, którą przyjęli ci z nich, którzy zgodzili się 
na wymianę. Zanim klauzula wspólnego działania została wdrożona, przyjęto 85,8% greckich 
obligacji. Jednakże wraz z zastosowaniem klauzuli wspólnego działania w odniesieniu do 
mniejszości, które nie wyraziły zgody na wymianę, wymieniono wszystkie kwalifikujące się 
do tego obligacje wyemitowane na mocy prawa greckiego.

Komisja nie dysponuje danymi dotyczącymi indywidualnych strat odniesionych przez daną 
grupę lub rodzaj posiadaczy greckich obligacji rządowych. Rząd grecki poinformował 
również Eurogrupę, iż nie zamierza wypłacać odszkodowań żadnym prywatnym posiadaczom 
obligacji z tytułu strat powstałych w wyniku wymiany papierów dłużnych.


