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nedskrivning af græske statsobligationer ejet af små investorer

1. Sammendrag

Andrageren giver udtryk for bekymring over, at små investorer, der ejer græske 
statsobligationer, tvinges til at acceptere en nedskrivning af disses pålydende værdi samt 
ugunstige kapital- og rentebetalingsvilkår. Han fremfører, at investorer havde krav på at 
forvente fuld tilbagebetaling og påpeger, at de obligatoriske "klipninger" af gælden kun blev 
drøftet med de største banker og institutioner, og at de små investorer ikke blev inddraget. De 
har desuden ikke adgang til nogen retsmidler eller klagemuligheder over for den græske 
regerings foranstaltninger, eftersom intet advokatfirma ville tage sagen, og 
forsikringsselskaber hævder, at sagsanlægget ikke ville være dækket af deres politikker om 
juridisk støtte. Andrageren ønsker at vide, om der kan være retssikkerhed i EU, hvis 
kontrakter kan ændres med tilbagevirkende kraft fra den ene dag til den næste uden nogen 
form for diskussion.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. april 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014.

"Kommissionen er fuldt bevidst om det problem, der rammer private investorer, der har set 
den pålydende værdi af deres investeringer blive nedskrevet, og som rammes af ugunstige 
tilbagebetalingsbetingelser.  
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Der bør dog understreges - i overensstemmelse med konklusionerne fra topmødet mellem 
stats- og regeringschefer i euroområdet den 21. juli og den 26. oktober 2011 – at det primært 
er de græske myndigheder, der har ansvaret for gennemførelsen af den private sektors bidrag 
til finansieringen af det andet økonomiske tilpasningsprogram for Grækenland. Det er følgelig 
medlemsstaternes eget ansvar at sikre, at deres forpligtelser med hensyn til grundlæggende 
rettigheder – på grundlag af internationale aftaler og deres interne lovgivning – bliver 
overholdt.


