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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0056/2004, внесена от Eleftherios Folidis, с гръцко 
гражданство, относно твърдения за нередности в  Гръцката 
земеделска банка (ATE)

Петиция 0948/2006, внесена от Ioannis Barakakos, с гръцко 
гражданство, от името на предприятие „Tipopiitiria Thivas“, относно 
забавеното обработване от страна на ГД „Вътрешен пазар и услуги“ 
на жалбата му за запазването от страна на Гръцката земеделска 
банка на специални привилегии

1. Резюме на петиция 56/2004

Като се позовава на своя предишна петиция относно претърпените загуби, свързани с 
финансиран от Общността проект за парник, вносителят призовава Европейския 
парламент да разследва начина на функциониране и банковите практики на 
управляваната от държавата Гръцка земеделска банка. Вносителят поставя под въпрос 
законността на начисляваната от банката допълнителна лихва по заема му във връзка с 
проект, финансиран от Общността, и твърди, че Гръцката земеделска банка, от която 
производителите би трябвало да получават помощ, предоставена от ЕС, от години 
нарушава правилата и принципите на Общността относно свободния пазар и 
неограничена конкуренция, както и разпоредбите на Договора, отнасящи се до 
държавната помощ.

Резюме на петиция 948/2006

През октомври 2003 г. чрез своя адвокат вносителят на петицията подава жалба до 
Комисията (жалба № 2003/5273) относно привилегиите, които Гръцката земеделска 
банка е запазила и все още ползва след преобразуването си в публично дружество с 
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ограничена отговорност. Вносителят изразява недоволство от начина, по който ГД 
„Вътрешен пазар и услуги” е обработила жалбата му. В отговор до вносителя от 
23.11.2005 г .  Комисията заявява, че според информацията, получена от гръцките 
органи, въпросните привилегии са отменени. Независимо от това обаче вносителят се 
позовава на твърдение на обществения прокурор от гръцкия Върховен съд, който 
потвърждава, че все още се използват специални привилегии. При тези обстоятелства 
вносителят отправя молба за намеса на Парламента.

2. Допустимост на петиция 56/2004

Обявена за допустима на 16 юни 2004 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

Допустимост на петиция 948/2006

Обявена за допустима на 30 март 2007 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията за петиция 56/2004, получен на 19 октомври 2004 г.

Комисията отбелязва, че внесената от г-н Folidis петиция се отнася както до личното му 
положение на фермер, така и до националното законодателство, смятано от него за 
причина за проблемите му.
Г-н Folidis работи в земеделския сектор и преди няколко години подава молба за 
подпомагане чрез субсидии на ЕС за земеделие. Според жалбата му, като се позовава на 
националното законодателство, Земеделската банка на Гърция е заявила, че е кредитор 
на г-н Folidis и поради това е задържала размера на дълга му от субсидиите на ЕС. По 
принцип компенсиране на дълговете на клиенти с кредити не е предмет на 
законодателството на ЕС. Въпреки това по повод на възможността да се компенсират 
суми, определени като земеделски субсидии, с вземания от кредитната институция на 
бенефициера на субсидиите, Комисията се позовава на отговора, даден от г-н Fischler 
на писмено запитване E-3377/02.

Във втората част от петицията си г-н Folidis насочва вниманието на Комисията към 
възможен конфликт между националното законодателство, което определя специален 
статут на Земеделската банка на Гърция, и правото на Общността, и по-конкретно 
Банковата директива1. Според г-н Folidis националното законодателство е 
несъвместимо с разпоредбите на Общността в банковия сектор, но не уточнява до каква 
степен и по какви причини гръцкото право би нарушило правото на Общността.

Комисията провежда разследване, за да направи оценка дали посочените привилегии, 
предоставени на Земеделската банка на Гърция, са съвместими с правото на 
Общността.
Комисията информира Европейския парламент, че през месец май е изпратено 
административно писмо до гръцката страна с молба да бъдат предоставени съответните 

                                               
1 Директива 2000/12/EC на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. относно 
предприемането и осъществяването на дейност от кредитни институции, Официален вестник L 126, 
26.05.2000 г., стр. 1.
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закони и да се дадат разяснения относно настоящия статут и правилник за управление 
на Земеделската банка на Гърция.

Гръцката страна предостави отговор на 19 юли 2004 г.
Понастоящем Комисията проучва законите и прави преглед на дадените от гръцките 
държавни органи обяснения. Комисията своевременно ще информира Европейския 
парламент за по-нататъшно развитие по случая.

4. Допълнителен отговор от Комисията за петиция 56/2004, получен на 12 юли 
2005 г.

В съответствие с обявените в отговора от октомври 2004 г. резултати е направен анализ 
на документа, в който е изразена позицията на гръцката страна и който дава по-ясна 
представа за обхвата и съдържанието на гръцкия закон, за който се твърди, че е в 
нарушение. Първият правен анализ сочи, че този закон не дава по категоричен начин 
монополна позиция на Земеделската банка на Гърция, а по-скоро би могъл да създаде 
подходящи условия с подобен ефект. Например в качеството си на кредитор 
Земеделската банка на Гърция има право на предпочтително удовлетворение на 
исковете си към всеки длъжник преди други кредитни институции в случай на 
неплащане на кредита.

Може да се изключи нарушение на Банковата директива 2000/12/ЕО. Въпреки това е 
възможно да са нарушени разпоредбите на Договора за свободата на установяване (чл. 
43 ЕО) и свободата на предоставяне на услуги (чл. 49 ЕО). В следващите няколко дни 
ще бъде поискана допълнителна фактологическа информация от гръцките органи. Това 
не е формална стъпка от процедурата, но цели да предостави възможност на гръцките 
органи да се аргументират защо смятат, че монополната позиция на Земеделската банка 
на Гърция би била оправдана. Въз основа на отговора ще се вземе решение как да се 
процедира по-нататък.

5. Допълнителен отговор от Комисията за петиция 56/2004, получен на 30 
август 2006 г.

Комисията се позовава на информацията, предоставена по време на заседание на 
комисията по петиции към Европейския парламент от 12 септември 2005 г. Комисията 
припомня, че по този въпрос е направено проучване при разглеждането на друга жалба.

Според получената от гръцките органи информация повечето от привилегиите на 
Земеделската банка на Гърция вече са отменени. Остава само един аспект, при който 
Земеделската банка на Гърция се третира по различен начин в сравнение с другите 
банки: тя може директно да налага принудителна мярка за изплащане на кредит, без да 
е необходим изпълнителен лист, а длъжникът може да подаде жалба срещу тази мярка 
само в мирови съд.

Въпреки това изглежда малко вероятно този остатъчен елемент да намалява интереса 
на банки от други държави-членки да предоставят финансови услуги на фермери в 
Гърция или да учредяват клонове в Гърция, и по-конкретно Комисията никога не е 
получавала оплаквания от банки. Следователно изглежда, че оспорваната мярка няма 
пряко влияние върху предоставянето на услуги или свободата на установяване.
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Комисията ще продължи да информира Европейския парламент за всяко свое решение 
в контекста на съответната процедура за нарушение.

6. Допълнителен отговор от Комисията за петиция 56/2004, получен на 23 март 
2007 г.

Комисията се позовава на информация, предоставена по време на заседание на 
Комисията по петициите, проведено на 27 ноември 2006 г.

Службите на Комисията биха искали да обърнат внимание на комисията по петиции, че 
по този въпрос е направено проучване при разглеждането на жалба (№ 2003/5273).
Въпреки че Комисията приключи случая на 12 октомври 2006 г., вносителят на жалбата 
е предал две наскоро взети от гръцкия Върховен съд за гражданско и наказателно право 
(Areios Pagos) решения, които биха могли да представляват интерес за Комисията.
В решенията си от 24 и 25/2006 г. съдът постановява, че останалите процедурни 
привилегии на Земеделската банка на Гърция са в нарушение на гръцката конституция.
Освен всичко останало, в това число влизат и правните разпоредби, които позволяват 
прякото налагане на принудителна мярка за изплащане на кредит, без да е необходим 
изпълнителен лист, и изискват от длъжника да подава жалби срещу такава мярка 
единствено в мирови съд, а не в обикновените съдилища.

7. Отговор от Комисията и за двете петиции (56/2004 и 948/2006), получен на 27 
юли 2007 г.

Вносителят на петицията подава жалба (2003/5273) в Комисията на 13 октомври 2003 г. 
Случаят е приключен на 12 октомври 2006 г.

Петиция 948/2006 следва да бъде разглеждана в контекста на петиция № 56/2004. 
Комисията по петиции приключи разглеждането на петицията на заседанието си от 27 
ноември 2006 г .  и наскоро го поднови. Ето защо, що се отнася до конкретните 
обстоятелства по случая, Комисията се позовава на писмена и устна информация, 
предоставена на заседанията на комисията по петиции от 12 септември 2005 г. и 27 
ноември 2006 г. 

Вносителят е взел заем от Земеделската банка на Гърция (ABG). Когато Земеделската 
банка на Гърция решава да си възстанови кредитите, той загубва имуществото си. 
Вносителят твърди, че наложената срещу него принудителна мярка е незаконна поради 
привилегиите, на които Земеделската банка на Гърция се радва за разлика от другите 
банки. 

Според проведеното от Комисията разследване, което включва обмен на 
кореспонденция с гръцките органи, всички с изключение на две от посочените 
привилегии са били отменени. Двете запазени привилегии включват пряко налагане на 
принудителна мярка за изплащане на кредити, без да е необходим изпълнителен лист, и 
процедура по обжалване на тази мярка в мирови съд вместо в обикновени съдилища. 
Наскоро гръцкият Върховен съд обяви тези привилегии за незаконни.

Комисията не откри доказателства за пряко влияние на двете запазени привилегии 
върху свободното предоставяне на услуги или свободата на установяване. По-
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конкретно не може да се направи заключение, че тези привилегии биха допринесли за 
намаляване на интереса на банките към предоставяне на финансови услуги на фермери 
в Гърция или учредяване на клон в тази страна. 

Вносителят на петицията (948/2006) твърди, че жалбата е разгледана с неоправдано 
закъснение и изглежда смята, че Комисията е отговорна за изхода от водените в Гърция 
съдебни дела срещу Земеделската банка на Гърция. По-конкретно той твърди, че в свое 
писмо от 23 ноември 2005 г .  Комисията го е информирала, че според гръцките 
държавни органи всички привилегии са били отменени, а в последващо писмо от 20 
юни 2006 г. Комисията твърди обратното.

В своя петиция от 18 октомври 2006 г. той подава оплакване, че гръцкият държавен 
прокурор е защитавал тезата, че останалите привилегии са законни. След 
разрешаването на този проблем в резултат от отмяната на решението на държавния 
прокурор от страна на гръцкия Върховен съд, в последващо писмо от 22 януари 2007 г., 
вносителят се позовава на решението на съда в негова полза и търси отговорност от 
Комисията.

Във връзка с изложените в точка 1 по-горе причини Комисията не е започнала 
процедура за нарушение и случаят е приключен на 12 октомври 2006 г. Комисията по 
петициите явно приема изложените мотиви и на заседанието си от 27 ноември 2006 г. 
разглеждането на петиция 56/2004 е приключено.

Правната същина на въпроса изглежда е потвърдена от решението на гръцкия Върховен 
съд, който постановява, че привилегиите са в противоречие с гръцката конституция, без 
да се позовава на европейското законодателство.

Сега, след като гръцките съдилища са отсъдили в полза на жалбата, Комисията не може 
да продължи да разглежда случая. След като ищецът е бил удовлетворен, дори и да е 
съществувало нарушение, то е било преустановено. 

Що се отнася до твърдението, че Комисията е отговорна за изхода от съдебните 
процеси срещу Земеделската банка на Гърция, Комисията отбелязва, че тя действа 
независимо от националните съдилища и не е правоспособна да се намесва в 
съдопроизводството на държавите-членки. Ищецът е бил информиран за това няколко 
пъти .

По отношение на писмата, за които се твърди, че са противоречиви, Комисията би 
желала да изясни, че в писмото си от 23 ноември 2005 г. вносителят на петицията е бил 
информиран, че всички фискални привилегии са били отменени, докато в писмото от 
20 юни 2006 г. Комисията му съобщава, че всички, с изключение на две привилегии, са 
били отменени. Това не е противоречие, а отразяване на различните етапи на 
направения от Комисията анализ.

Във връзка с продължителността на процедурата по разглеждане на жалбата Комисията
би искала да се позове на факта, че са разменени девет писма с ищеца и две с гръцките 
органи. Освен това по време на разследването са проведени консултации с няколко от 
службите на Комисията. Комисията би искала да отбележи обема на документите, 
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подадени от ищеца, а именно, бяха анализирани няколкостотин страници 
кореспонденция на гръцки език, а част от тях бяха преведени.

По същество, тъй като решението на гръцкия Върховен съд е в полза на ищеца, 
петицията става невалидна. Комисията още веднъж потвърждава заключението си, че 
няма никакво нарушение на правото на Общността. Предвид сложността на случая 
Комисията също така изразява несъгласието си с предположението за неправомерно 
забавяне на процедурата по вземане на решение.

8. Допълнителен отговор от Комисията за петиция 0948/2006 (преразгледана), 
получен на 6 септември 2011 г.

Вносителят на петицията, който е взел заем от Гръцката земеделска банка (АТЕ), е 
загубил имуществото си, когато АТЕ е решила да си възстанови кредитите. Вносителят 
твърди, че наложената срещу него принудителна мярка е незаконна поради 
привилегиите, на които Земеделската банка на Гърция се радва за разлика от другите 
банки. След като предишната петиция по същия въпрос (56/2004) е била приключена, 
той е подал жалба в Комисията и е внесъл нова петиция (948/2006) в Европейския 
парламент.

След като е провела разследване в периода 2005–2006 г. и след решенията в полза на 
ищеца, издадени от гръцкия Върховен съд и от Апелативния съд, Комисията е 
приключила разглеждането на жалбата. Делото е било препратено обратно към 
първоинстанционния съд в Thiva за изпълнение.

С писмо от 8 април 2011 г. вносителят отправя искане към комисията по петиции за 
преразглеждане на петицията му в контекста на неговото безпокойство, че 
изпълнението на решението би могло да бъде засегнато от иск от страна на АТЕ, който 
би удължил процедурата и евентуално би го ощетил. В отговор на това безпокойство 
Комисията счита, че в последното писмо, което е получила от вносителя, не се 
съдържат нови елементи, които да оправдаят повторното разглеждане на случая. Освен 
това Комисията повтаря отново, че не разполага с правомощия за намеса в съдебните 
производства в държавите-членки и че трябва да действа независимо от националните 
съдилища. На няколко пъти вносителят на петицията е бил информиран за това по 
съответния ред. Вносителят е посочил също така, че Комисията е поискала от Гърция 
да отмени не по-късно от 16 април 2011 г .  някои решения, засягащи свободното 
движение на хора, правото на установяване и свободата за предоставяне на услуги. 
Комисията обаче не е налагала подобен срок.

Гореспоменатото писмо е било последвано от писмо от члена на Парламента Nikolaos 
Chountis от 18 май 2011 г., в което към описанието на случая е добавено, че във връзка 
с подобно дело Гърция е била осъдена от Европейския съд по правата на човека за 
надвишаване на разумния срок за провеждане на съдебно производство (петиция 
1075/2001). Решението на съда по това дело, издадено през 2008 г., към момента все 
още не влязло в сила. В отговор Комисията би желала да изтъкне, че вече е получена 
правна защита посредством националната система и Европейския съд по правата на 
човека, както и че тя не може да се намесва по въпроси, свързани с продължителността 
на националните съдопроизводства.
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Заключение

По същество, тъй като решението на гръцкия Върховен съд е в полза на ищеца, 
петицията става невалидна. Комисията излага отново своето заключение, че не е налице 
нарушение на европейското право и че искането за повторно разглеждане на случая е 
неоснователно.


