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Ref.: Petiția nr. 0411/2012, adresată de Ingo Rau, de cetățenie germană, însoțită de alte 
cinci semnături, privind obligațiunile statului elen și protecția micilor investitori

Petiția nr. 0511/2012, adresată de Stylianos Gabrielidis, de cetățenie elenă, în 
numele Comitetului central al refugiaților politici din Grecia, privind situația 
nefavorabilă a 50 000 de deponenți mici din Grecia

Petiția nr. 0619/2012, adresată de către I.P, de cetățenie italiană, privind protejarea 
deponenților europeni care au investit în obligațiuni grecești

1. Rezumatul petiției nr. 0411/2012

Petiționarul atrage atenția asupra faptului că mulți cetățeni ai UE au achiziționat în ultima 
perioadă obligațiuni ale statului elen la valoare nominală. Cu toate acestea, unul dintre 
principalele elemente ale pachetului de sprijin pentru Grecia este ca participarea investitorilor 
privați la obligațiunile statului elen să fie limitată la 53,5 % și ca investitorii care nu sunt de 
acord nu acest lucru să fie forțați să accepte, prin intermediul unei legi, „clauze de acțiune 
colectivă”. Acest lucru înseamnă că investitorii mici vor fi forțați să accepte o pierdere mare, 
în ciuda faptului că obligațiunile în cauză au fost emise cu o garanție din partea unui stat 
membru și cu rapoarte pozitive din partea instituțiilor UE. Petiționarul consideră că această 
chestiune implică o încălcare gravă a drepturilor consumatorilor europeni și solicită 
Parlamentului European să intervină și să se asigure că investitorii care au achiziționat de 
bună-credință obligațiuni ale statului elen obțin despăgubiri financiare.

Rezumatul petiției nr. 0511/2012

Ca rezultat al așa-numitei ajustări din 12 martie 2012, aproximativ 50 000 de deponenți mici 
din Grecia au pierdut aproape 75 % din investițiile lor. Petiționarul susține că este pentru 
prima dată de la Al Doilea Război Mondial când micii deponenți își pierd economiile realizate 
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în monedă națională din cauza incapacității de plată a statului. Aceștia doresc ca investițiile 
private din Grecia să beneficieze de același tratament ca depozitele bancare care sunt 
garantate până la 100 000 de euro. J.C. Juncker a susținut în cadrul unei conferințe de presă că 
a primit mii de solicitări pentru despăgubirea micilor deponenți.

Rezumatul petiției nr. 0619/2012

Petiționarul solicită ca deponenții europeni care au investit în obligațiuni grecești să fie 
protejați în aceeași măsură ca și băncile care primesc împrumuturi din partea Băncii Centrale 
Europene la o rată de 1 %.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 0411/2012 a fost declarată admisibilă la 18 iulie 2012, petiția nr. 0511/2012 a fost 
declarată admisibilă la 12 septembrie 2012, iar petiția nr. 0619/2012 a fost declarată 
admisibilă la 19 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 
alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

Petițiile nr. 411/2012, 511/2012 și 619/2012

De-a lungul ultimului deceniu, Grecia a pierdut foarte mult din competitivitate în fața 
celorlalte state membre ale zonei euro și a acumulat un stoc foarte mare de datorie publică. 
Cel de-al doilea program de ajustare economică a Greciei abordează provocările majore cu 
care se confruntă Grecia (detalii suplimentare sunt disponibile la adresa:

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

Întrucât a contribuit la îmbunătățirea sustenabilității datoriei, preschimbarea cu succes a unei 
părți din datorie, care să asigure participarea largă a deținătorilor de obligațiuni elene, a 
constituit o condiție prealabilă esențială pentru ca finanțarea Greciei să fie aprobată de către 
miniștrii de finanțe din zona euro și de către FMI.

Negocierea termenilor preschimbării datoriei s-a realizat între autoritățile elene și 
reprezentanții deținătorilor de obligațiuni instituționali privați, întruniți în cadrul Comitetului 
de coordonare al Comitetului creditorilor-investitori privați din Grecia sub auspiciile 
Institutului pentru Finanțe Internaționale. Pentru a garanta un succes general, s-a hotărât să nu 
se facă nicio discriminare între deținătorii de obligațiuni eligibile pentru preschimbarea 
datoriei.

La 24 februarie 2012, Grecia i-a invitat pe deținătorii de obligațiuni să schimbe obligațiunile 
pe care aceștia le dețineau cu noi obligațiuni a căror scadență a fost modificată și cu alte 
compensații. Cu o zi înainte de ofertare, la 23 februarie 2012, Grecia a adoptat o lege prin 
care guvernul poate introduce clauze de acțiune colectivă în ceea ce privește obligațiunile 
emise în conformitate cu legislația elenă. În temeiul clauzelor de acțiune colectivă, dacă 
guvernul decide să le pună în aplicare și dacă peste 66 % dintre deținătorii de obligațiuni 
acceptă schimbul, se consideră că toți deținătorii de obligațiuni au acceptat aceeași tranzacție 
ca și deținătorii de obligațiuni care au acceptat oferta. Înainte de punerea în aplicare a 
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clauzelor de acțiune colectivă, 85,8 % dintre obligațiunile emise în conformitate cu legislația 
elenă au fost acceptate. Însă, după aplicarea clauzelor de acțiune colectivă în rândul 
minorităților cu opinii divergente, au fost preschimbate toate obligațiunile eligibile emise în 
conformitate cu legislația elenă.

Comisia nu dispune de informații cu privire la pierderile individuale înregistrate în funcție de 
grupul sau tipul deținătorilor de obligațiuni de stat elene. Guvernul elen a informat, de 
asemenea, Eurogrupul că nu va oferi compensații niciunui deținător privat de obligațiuni 
pentru pierderile suferite în urma preschimbării datoriei.


