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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0411/2012, ingediend door Ingo Rau (Duitse nationaliteit) en 
vijf medeondertekenaars, over Griekse staatsobligaties en de bescherming 
van kleine investeerders,

Verzoekschrift 0511/2012, ingediend door Stylianos Gabrielidis (Griekse 
nationaliteit), namens het "Centrale Comité van Griekse politieke 
vluchtelingen", over de precaire situatie van 50 000 kleine spaarders in 
Griekenland,

Verzoekschrift 0619/2012 ingediend door I. P. (Italiaanse nationaliteit), over 
de bescherming van Europese spaarders die in Grieks obligaties hebben 
belegd

1. Samenvatting van het verzoekschrift 0411/2012

Indiener wijst erop dat veel EU-burgers de afgelopen jaren Griekse staatsobligaties hebben 
gekocht tegen een nominale koers. Een van de fundamentele onderdelen van het hulppakket 
voor Griekenland is echter dat de tegoeden van de particuliere investeerders in de Griekse 
staatsobligaties worden beperkt tot 53,5 %, terwijl de investeerders die hier niet mee akkoord 
gaan, hier door middel van een wet inzake "collectieve-actieclausules" toe zullen worden 
gedwongen. Dit betekent dat de kleine investeerders worden gedwongen om een groot verlies 
te accepteren, hoewel de desbetreffende obligaties zijn uitgegeven onder garantie van een 
lidstaat en na een positieve verklaring van de instellingen van de Europese Unie. Indiener 
meent dat er sprake is van een ernstige schending van de rechten van de Europese 
consumenten en hij verzoekt daarom het Europees Parlement om in te grijpen teneinde ervoor 
te zorgen dat de investeerders die te goeder trouw Griekse staatsobligaties hebben gekocht, 
financieel schadeloos worden gesteld.

Samenvatting van het verzoekschrift 0511/2012
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Als gevolg van de zogenaamde "haircut" van 12 maart 2012 verloren ongeveer 50 000 
Griekse kleine spaarders 75 % van hun investeringen. Indiener beweert dat het voor het eerst 
sinds de Tweede Wereldoorlog gebeurt dat kleine spaarders hun spaargeld in de nationale 
munteenheid verliezen omwille van een nationale wanprestatie. Ze willen dat particuliere 
investeringen in Griekenland dezelfde behandeling krijgen als bankdeposito's, die tot 100 000 
EUR worden gewaarborgd. De heer JC Juncker heeft in een persconferentie verklaard dat hij 
duizenden verzoeken om schadevergoeding van kleine spaarders heeft ontvangen.

Samenvatting van het verzoekschrift 0619/2012

Indiener dringt erop aan dat Europese spaarders die in Griekse obligaties hebben belegd, op 
dezelfde manier worden beschermd als de banken, die van de ECB leningen ontvangen tegen 
een rentevoet van 1%.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 0411/2012 werd ontvankelijk verklaard op 18 juli 2012, verzoekschrift 
0511/2012 werd ontvankelijk verklaard op 12 september 2012, verzoekschrift 0619/2012 
werd ontvankelijk verklaard op 19 september 2012. De Commissie is om inlichtingen 
verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 november 2012

Verzoekschriften 411/2012, 511/2012 en 619/2012

Er is in Griekenland het afgelopen decennium een grote concurrentiekloof ontstaan tussen 
Griekenland en de andere lidstaten van de Eurozone terwijl de Griekse staatsschuld hoog is 
opgelopen. Het tweede economische aanpassingsprogramma van Griekenland is gericht op de 
grootste uitdagingen waarmee Griekenland wordt geconfronteerd (zie voor meer details:

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

Een succesvolle schuldenruil, die een hoge participatie van Griekse staatsobligatiehouders zou 
waarborgen, was een belangrijke voorwaarde voor de Ministers van Financiën van de 
Eurozone en het IMF om de financiering van het programma goed te keuren, aangezien deze 
schuldenruil zou bijdragen tot een verbetering van de houdbaarheid van de schuldenlast.

Over de voorwaarden van de schuldenruil is onderhandeld tussen de Griekse autoriteiten en 
de vertegenwoordigers van particuliere institutionele obligatiehouders, in de vorm van de 
Stuurgroep van het comité van particuliere schuldeisers en investeerders voor Griekenland 
onder het toezicht van het Instituut voor Internationale Financiën. Om algemeen succes te 
garanderen, is besloten geen onderscheid te maken tussen obligatiehouders die in aanmerking 
komen voor de schuldenruil.

Op 24 februari 2012 nodigde Griekenland obligatiehouders uit om hun bestaande obligaties in 
te ruilen voor nieuwe, geherstructureerde obligaties en andere vergoedingen. De dag voor de 
aanbiedingen, op 23 februari 2012, keurde Griekenland een wet goed die de overheid in staat 
stelt collectieve-actieclausules in te voeren in bestaande Griekse staatsobligaties. Indien de 
overheid zou beslissen de clausules te effectueren, zouden volgens de collectieve 
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actieclausules, als meer dan 66% de ruil aanvaardde, alle obligatiehouders geacht worden 
dezelfde overeenkomst te aanvaarden als degene die door de obligatiehouders die het aanbod 
hadden geaccepteerd, werd aanvaard. Vóór de tenuitvoerlegging van de collectieve-
actieclausules steunde 85,8% van de houders van Griekse staatsobligaties in met de ruil. Op 
grond van de toepassing van de collectieve-actieclausules inzake minderheden met een 
afwijkende mening, werden echter alle volgens Grieks recht uitgegeven staatsobligaties 
geruild.

De Commissie beschikt niet over de gegevens van individuele verliezen per groep of type 
houder van Griekse staatsobligaties. De Griekse regering heeft de Eurogroep voorts gemeld 
dat zij geen enkele particuliere obligatiehouder zal vergoeden voor geleden verliezen die te 
wijten zijn aan de schuldenruil.


