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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0411/2012 af Ingo Rau, tysk statsborger, og fem
medunderskrivere, om de græske statsobligationer og beskyttelse af de små 
investorer

Andragende 0511/2012 af Stylianos Gabrielidis, græsk statsborger, på vegne 
af centralkomiteen for græske politiske flygtninge, om den bedrøvelige 
situation, som 50 000 småsparere i Grækenland befinder sig i

Andragende 0619/2012 af I. P., italiensk statsborger, om beskyttelse af EU-
borgere, der har investeret deres private opsparing i græske obligationer

1. Sammendrag af andragende 0411/2012

Andrageren påpeger, at mange EU-borgere i de seneste år har købt græske statsobligationer til 
paritetskurs. Et af de bærende elementer i hjælpepakken til Grækenland er imidlertid, at de 
private investorers tilgodehavender på de græske statsobligationer bliver begrænset til 53,5 %, 
og de investorer, der ikke vil gå med til dette, vil via en lov om "collective action clauses" 
(CAC), blive tvunget hertil. Dette betyder, at de små investorer reelt bliver tvunget til at 
acceptere et stort tab, til trods for, at de pågældende obligationer blev udstedt med garanti fra 
en medlemsstat og efter positive udtalelser fra EU's institutioner. Andrageren føler, at der er 
tale om en grov tilsidesættelse af de europæiske forbrugeres rettigheder, og han anmoder 
derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind med henblik på at sikre, at de investorer, der i god 
tro købte græske statsobligationer, får økonomisk erstatning.

Sammendrag af andragende 0511/2012

Som følge af det såkaldte "haircut" af 12. marts 2012 mistede godt 50 000 græske småsparere 
omkring 75 % af deres investeringer. Andrageren hævder, at det er første gang siden Anden 
Verdenskrig, at småsparere mister deres opsparing i en national valuta på grund af en stats 
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manglende evne til at opfylde sine betalingsforpligtelser. Deres mål er, at private 
investeringer i Grækenland bør behandles på samme måde som bankindeståender, der er 
garanteret op til 100 000 EUR. Jean-Claude Juncker har under en pressekonference sagt, at 
han havde modtaget tusindvis af anmodninger om erstatning til småsparere.

Sammendrag af andragende 0619/2012

Andrageren anmoder om, at EU-borgere, som har investeret deres private opsparing i græske 
statsobligationer, beskyttes på samme måde som de banker, der modtager lån fra Den 
Europæiske Centralbank til 1 % i rente.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 0411/2012 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. juli 2012), 
andragende 0511/2012 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. november 
2012 og andragende 0619/2012 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. 
november 2012). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, 
stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. november 2012

Andragende 411/2012, 511/2012 og 619/2012

Grækenland har i løbet af det seneste årti udviklet et stort efterslæb i konkurrenceevnen over 
for de andre medlemsstater i euroområdet og oparbejdet en meget stor offentlig gæld. Det 
andet økonomiske tilpasningsprogram for Grækenland imødegår de store udfordringer, som 
landet står over for (for yderligere detaljer se:

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/cim/index_en.htm).

En vellykket gældsombytning, som sikrede en høj deltagelse af indehavere af græske 
obligationer, var en væsentlig forudsætning for euroområdets finansministre og IMF for at 
godkende finansieringen, da den bidrog til en forbedret gældsbæredygtighed.

Betingelserne for gældsombytningen blev forhandlet mellem de græske myndigheder og 
repræsentanter for private institutionelle obligationsindehavere i form af styringskomitéen for 
Grækenlands privatkreditor- og investorkomité under ledelse af Institute of International 
Finance. For at sikre den samlede succes blev det besluttet ikke at foretage forskelsbehandling 
mellem indehaverne af obligationer, som var berettiget til gældsombytning.

Den 24. februar 2012 gav Grækenland obligationsindehaverne mulighed for at ombytte de 
eksisterende obligationer, de var i besiddelse af, med nye, omlagte obligationer og anden 
modydelse. Dagen for tilbuddet, den 23. februar 2012, vedtog Grækenland en vedtægt, ifølge 
hvilken regeringen kunne indsætte klausuler om kollektiv optræden i eksisterende græske 
obligationer udstedt i henhold til græsk lovgivning. I henhold til klausulerne om kollektiv 
optræden ville alle obligationsindehavere, såfremt regeringen besluttede sig for at iværksætte 
klausulerne, og mere end 66 % accepterede ombytningen, blive anset for at have accepteret 
den samme aftale, som blev accepteret af de obligationsindehavere, der sagde ja til tilbuddet. 
Inden klausulerne om kollektiv optræden blev indført, accepterede 85,8 % af de græske retligt 
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bindende obligationer. Gennem iværksættelsen af klausulerne om kollektiv optræden over for 
uenige mindretal blev alle berettigede obligationer udstedt i henhold til græsk lovgivning 
imidlertid ombyttet.

Kommissionen har ingen oplysninger om de individuelle tab per gruppe eller type af 
indehavere af græske obligationer. Den græske regering udtalte også over for eurogruppen, at 
den ikke agter at godtgøre nogen private obligationsindehavere for de tab, de har haft som 
følge af gældsombytningen.


