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Udvalget for Andragender

6.9.2011

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0056/2004 af Eleftherios Folidis, græsk statsborger, om påståede 
uregelmæssigheder i Grækenlands landbrugsbank

Andragende 0948/2006 af Ioannis Barakakos, græsk statsborger, for foretagendet 
"Tipopiitiria Thivas" om GD MARKT's langsomme behandling af hans klage over 
Grækenlands landbrugsbanks (ATE) opretholdelse af særlige privilegier

1. Sammendrag af andragende 0056/2004

Idet han henviser til sit tidligere andragende om de tab, han led i forbindelse med et 
fællesskabsfinansieret drivhusprojekt, opfordrer andrageren Europa-Parlamentet til at 
undersøge, hvordan den statsdrevne Grækenlands landbrugsbank og dennes bankpraksis 
fungerer. Andrageren stiller spørgsmålstegn ved lovligheden af det rentetillæg, som banken 
opkræver på hans lån i forbindelse med det fællesskabsfinansierede projekt, og han hævder, at
Grækenlands landbrugsbank, hvorigennem producenterne skal modtage deres EU-støtte, i 
flere år har krænket Fællesskabets regler og principper vedrørende det frie marked og 
ubegrænset konkurrence samt traktatbestemmelserne om statsstøtte.

Sammendrag af andragende 0948/2006

I oktober 2003 indgav andrageren gennem sin sagfører en klage til Kommissionen (klage nr. 
2003/5273) vedrørende de privilegier, som Grækenlands landbrugsbank har beholdt og fortsat 
udøver efter sin omdannelse til aktieselskab. Andrageren protesterer over måden, hvorpå GD 
MARKT har behandlet hans klage. I sit svar til andrageren af 23.11.2005 erklærede 
Kommissionen, at de pågældende privilegier var blevet afskaffet ifølge de oplysninger, som 
er modtaget fra de græske myndigheder. Men andrageren henviser til en udtalelse fra den 
offentlige anklager ved den græske højesteret, som bekræfter, at de særlige privilegier fortsat 
gælder. Andrageren beder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind.
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2. Opfyldelse af betingelserne for behandling af andragende 0056/2004

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. juni 2004). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

Opfyldelse af betingelserne for behandling af andragende 0948/2006

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. marts 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar på andragende 0056/2004, modtaget den 19. oktober 2004.

"Kommissionen bemærker, at det andragende, som Eleftherios Folidis har indgivet, både 
vedrører hans personlige situation som landbruger og den nationale lovgivning, som 
Eleftherios Folidis anser for at være årsagen til sine problemer.
Eleftherios Folidis, der arbejdede i landbrugssektoren, anmodede for nogle år siden om EU-
tilskud til landbrug. I henhold til hans klage påstod Grækenlands landbrugsbank under 
henvisning til den nationale lovgivning, at den var en af Eleftherios Folidis' kreditorer og 
derfor trak det beløb, som gældsposten udgjorde, fra EU-tilskuddet. I princippet omfatter EU-
lovgivningen ingen bestemmelser om retten til at kompensere kunders gæld med kreditter. For 
så vidt angår muligheden for at kompensere beløb, der er tildelt i form af landbrugsstøtte, 
hvor kreditinstitutionen retter et krav mod modtageren af støtten, henviser Kommissionen 
imidlertid til Franz Fischlers svar på den skriftlige forespørgsel E-3377/02.
I den anden del af sit andragende henleder Eleftherios Folidis Kommissionens 
opmærksomhed på den mulige konflikt mellem de nationale love, i henhold til hvilke 
Grækenlands landbrugsbank tildeles en særstatus, og fællesskabslovgivningen, herunder især 
direktivet om bankvirksomhed1. I henhold til Eleftherios Folidis er den nationale lovgivning 
uforenelig med fællesskabsbestemmelserne inden for banksektoren, men han præciserer ikke, 
i hvilket omfang og af hvilken årsag den græske lovgivning ville udgøre en overtrædelse af 
fællesskabslovgivningen.

Kommissionen er i færd med at gennemføre en undersøgelse med henblik på at vurdere, 
hvorvidt de påståede privilegier, der er tildelt Grækenlands landbrugsbank, er forenelige med 
fællesskabslovgivningen.
Kommissionen sendte i maj en administrativ skrivelse til de græske myndigheder, hvori der 
blev anmodet om oplysninger om den relevante lovgivning samt nogle præciseringer 
vedrørende den aktuelle status og reglerne for Grækenlands landbrugsbank.

Grækenland besvarede skrivelsen den 19. juli 2004. 
Kommissionen er for øjeblikket i færd med at foretage en analyse af de love og de 
forklaringer, som de græske myndigheder har fremsendt. Den vil holde Europa-Parlamentets 
behørigt underrettet om den videre udvikling i sagen."

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF af 20. marts 2000 om adgang til at optage og udøve 
virksomhed som kreditinstitut EFT L 126 af 26.5.2000, s. 0001.
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4. Kommissionens supplerende svar på andragende 0056/2004, modtaget den 12. juli 
2005.

"I overensstemmelse med den opfølgning, som Kommissionen bebudede i sit svar af oktober 
2004, er der blevet foretaget en analyse af Grækenlands positionspapir, der gav et tydeligere 
billede af anvendelsesområdet for og indholdet i Grækenlands lovgivning, der angiveligt 
udgør en overtrædelse. Den umiddelbare juridiske analyse peger i retning af, at Grækenlands 
landbrugsbank ikke udtrykkeligt tildeles monopolrettigheder i loven, men at loven kan 
foranledige udviklingen af en situation, hvor resultatet er det samme. Eksempelvis har 
Grækenlands landbrugsbank som kreditor ret til at få indfriet sine krav mod enhver debitor før 
andre kreditinstitutioner i tilfælde af manglende opfyldelse af låneforpligtelser.

Det kunne udelukkes, at der var tale om en overtrædelse af direktiv 2000/12/EF om 
bankvirksomhed. Traktatens bestemmelser om retten til fri etablering (EF-traktatens artikel 
43) og retten til fri udveksling af tjenesteydelser (EF-traktatens artikel 49) kan imidlertid være 
blevet overtrådt. Yderligere faktiske oplysninger vil blive forsøgt indhentet hos de græske 
myndigheder inden for de nærmeste dage. Dette er ikke et formelt skridt i proceduren, men 
hensigten er at give de græske myndigheder mulighed for at fremlægge argumenter for, 
hvorfor de mener, at Grækenlands landbrugsbanks monopolstilling ville være berettiget. På 
grundlag af dette svar vil der efterfølgende blive truffet beslutning om det videre forløb."

5. Kommissionens supplerende svar på andragende 0056/2004, modtaget den 30. 
august 2006. 2006

"Kommissionen henviser til de oplysninger, der blev givet på mødet i Europa-Parlamentets 
Udvalg for Andragender den 12. september 2005. Kommissionen erindrer om, at emnet 
allerede er blevet gennemgået i forbindelse med behandlingen af en klage.
I henhold til de oplysninger, som er modtaget fra de græske myndigheder, er de fleste af 
Grækenlands landbrugsbanks privilegier allerede blevet afskaffet. Kun på ét punkt behandles 
Grækenlands landbrugsbank stadig anderledes end andre banker: Den kan direkte håndhæve 
lånedokumenter, uden at der er behov for en retskendelse om tvangsfuldbyrdelse, og en 
debitor kan udelukkende appellere denne tvangsfuldbyrdelse til fredsdommeren.

Det synes imidlertid at være usandsynligt, at dette tilbageværende element skulle gøre det 
mindre attraktivt for banker fra andre medlemsstater at udbyde finansielle tjenesteydelser til 
landbrugere i Grækenland eller at åbne en filial i Grækenland, især i betragtning af at 
Kommissionen aldrig har modtaget klager fra banker. Det synes derfor at forholde sig således,
at den pågældende foranstaltning ikke har nogen direkte konsekvenser for den frie udveksling 
af tjenesteydelser eller for retten til fri etablering.

Kommissionen vil holde Europa-Parlamentets underrettet om enhver beslutning, 
Kommissionen måtte træffe, i forbindelse med den pågældende overtrædelsesprocedure."

6. Kommissionens supplerende svar på andragende 0056/2004, modtaget den 23. marts 
2007.

"Kommissionen henviser til de oplysninger, der blev givet på mødet i Udvalget om 
Andragender den 27. november 2006. 

Kommissionens tjenestegrene ønsker at henlede udvalgets opmærksomhed på, at emnet er 
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blevet gennemgået i forbindelse med behandlingen af en klage (nr. 2003/5273). Selv om 
Kommissionen afsluttede sagen den 12. oktober 2006, har andrageren fremsendt to domme, 
der for nylig er blevet afsagt af den græske højesteret for civil- og strafferetlige anliggender 
(Areios Pagos), og som måske kan have udvalgets interesse.

I sine afgørelser nr. 24/2006 og 25/2006 fastslog domstolen, at Grækenlands landbrugsbanks 
resterende procedureprivilegier udgør en overtrædelse af den græske forfatning. Disse 
privilegier omfatter blandt andet de lovbestemmelser, hvorefter lånedokumenter direkte kan 
håndhæves, uden at det er nødvendigt med en retskendelse om tvangsfuldbyrdelse, og 
hvorefter en debitor udelukkende kan appellere denne tvangsfuldbyrdelse til fredsdommeren 
og ikke til de almindelige domstole."

7. Kommissionens supplerende svar på andragende 0056/2004 og 0948/2006, modtaget 
den 27. juli 2007.

"Andrageren indgav en klage (2003/5273) til Kommissionen den 13. oktober 2003. 
Behandlingen af sagen blev afsluttet den 12. oktober 2006. 

Andragende 0948/2006 skal ses i sammenhæng med andragende 0056/2004. Udvalget for 
Andragender afsluttede behandlingen af dette andragende på sit møde den 27. november 2006 
og har for nylig genoptaget behandlingen. Med hensyn til sagens realitet henviser 
Kommissionen til de skriftlige og mundtlige oplysninger, som Udvalget for Andragender fik 
på sine møder den 12. september og 27. november 2006. 

Andrageren havde lånt penge af Grækenlands landbrugsbank (ABG). Han mistede sine 
ejendomme, da ABG besluttede at inddrive lånene. Han hævdede, at inddrivelsesforretningen 
mod ham var ulovlig på grund af ABG's privilegier i forhold til andre banker. 

Ifølge Kommissionens undersøgelser, som omfattede en brevveksling med de græske 
myndigheder, er alle disse privilegier blevet afskaffet på nær to. De to resterende privilegier 
gav mulighed for direkte inddrivelse af lån, uden at der er behov for en retskendelse om 
tvangsfuldbyrdelse, og giver mulighed for, at appelproceduren over for denne 
tvangsfuldbyrdelse skal ske ved fredsdommeren i stedet for ved de almindelige domstole. 
Disse privilegier er for nylig blevet erklæret ulovlige af den græske højesteret.

Kommissionen har ikke fundet beviser for, at de to resterende privilegier havde nogen direkte 
konsekvenser for den frie udveksling af tjenesteydelser eller for retten til fri etablering. Det 
var navnlig ikke muligt at konkludere, at disse privilegier ville gøre det mindre attraktivt for 
banker fra andre medlemsstater at udbyde finansielle tjenesteydelser til landbrugere i 
Grækenland eller at åbne en filial i Grækenland. 

Andrageren (948/2006) hævder, at klagen blev behandlet med en uforholdsmæssig stor 
forsinkelse, og konkluderer tilsyneladende, at Kommissionen er ansvarlig for resultatet af 
hans retssag mod ABG i Grækenland. Han hævder navnlig, at Kommissionen i sin skrivelse 
dateret den 23. november 2005 meddelte ham, at alle privilegier ifølge de græske 
myndigheder var blevet ophævet, men at Kommissionen i sin følgende skrivelse af 20. juni 
2006 fortalte ham det modsatte.
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I sit andragende dateret den 18. oktober 2006 klagede han over, at den græske rigsadvokat 
indtog den holdning, at de resterende privilegier var lovlige. Efter at dette problem blev løst, 
idet den græske højesteret underkendte rigsadvokatens synspunkt, henviser andrageren i sin 
efterfølgende skrivelse af 22. januar 2007 til kendelserne, der følger klagerens påstand, og 
hævder, at Kommissionen er ansvarlig.

Af de ovenfor anførte årsager under I. har Kommissionen ikke indledt nogen 
traktatbrudsprocedure, og sagen blev afsluttet den 12. oktober 2006. Udvalget for 
Andragender fulgte tilsyneladende dette ræsonnement og afsluttede behandlingen af 
andragende 56/2004 på sit møde den 27. november 2006.

Det juridiske grundlag for sagen bakkes tilsyneladende op af kendelserne fra den græske 
højesteret: Den afsagde kendelse om, at privilegierne udgjorde et brud på den græske 
forfatning; man henviste ikke til EF-lovgivningen.

Nu da de græske domstole har afsagt kendelser, der følger klagerens påstande, kunne 
Kommissionen ikke gå videre med sagen: Klageren har fået medhold, og en overtrædelse ville 
være ophørt, selv om den havde eksisteret. 

Med hensyn til påstanden om, at Kommissionen er ansvarlig for resultatet af hans retssag mod 
ABG, bemærker Kommissionen, at den handler uafhængigt af de nationale domstole og ikke 
har beføjelser til at gribe ind i retssager i medlemsstaterne. Dette er klageren blevet 
underrettet om adskillige gange.

Hvad angår skrivelserne med påstået modstridende indhold vil Kommissionen gerne 
præcisere, at den i sin skrivelse dateret den 23. november 2005 meddelte andrageren, at alle 
skattemæssige privilegier var blevet ophævet, mens Kommissionen i sin skrivelse af 20. juni 
2006 meddelte ham, at alle privilegier var blevet ophævet på nær to. Dette er ikke 
modstridende oplysninger, men afspejler de forskellige faser i Kommissionens analyse.

Med hensyn til klageprocedurens varighed ønsker Kommissionen at henvise til, at der har 
været tale om ni brevvekslinger med klageren og to brevvekslinger med de græske 
myndigheder. Desuden blev adskillige tjenestegrene inden for Kommissionen hørt i 
forbindelse med undersøgelserne. Kommissionen ønsker ligeledes at henvise til omfanget af 
dokumentationen, som klageren har medsendt: Adskillige hundreder af siders korrespondance 
på græsk blev analyseret og delvis oversat.

Andragendet er reelt blevet forældet som følge af kendelserne fra den græske højesteret, der 
følger klagerens påstande. Kommissionen gentager sin konklusion om, at der ikke er 
forekommet overtrædelser af fællesskabsretten. I lyset af sagens kompleksitet er 
Kommissionen heller ikke enig i påstanden om, at der har været tale om en uforholdsmæssig 
langvarig beslutningsprocedure."

8. Kommissionens supplerende svar på andragende 0948/2006 (REV.), modtaget den 
6. september 2011.

"Andrageren, som havde lånt penge af Grækenlands landbrugsbank (ABG), mistede sine 
ejendomme, da ABG besluttede at inddrive lånene. Han hævdede, at inddrivelsesforretningen 
mod ham var ulovlig på grund af ABG's privilegier i forhold til andre banker. Efter at et 



PE472.171v01-00 6/6 CM\876921DA.doc

DA

tidligere andragende (0056/2004) om samme spørgsmål var blevet afsluttet, indgav han klage 
til Kommissionen og fremsendte et nyt andragende (0948/2006) til Europa-Parlamentet.

Efter at have gennemført undersøgelser i 2005-2006 afsluttede Kommissionen klagen efter 
positive afgørelser fra Grækenlands højesteret og appelret. Sagen blev derefter hjemvist til 
førsteinstansdomstolen i Thiva for fuldbyrdelse.

Med brev af 8. april 2011 anmodede andrageren Udvalget for Andragender om at genoptage 
hans andragende i lyset af hans bekymring for, at fuldbyrdelsen kunne blive påvirket af en 
appel fra ABG, som ville forlænge proceduren og i sidste ende nægte ham retfærdighed. Som 
svar på disse bekymringer mener Kommissionen ikke, at der er nye elementer i det seneste 
brev fra andrageren, som kunne begrunde en genoptagelse af sagen. Kommissionen gentager 
desuden, at den ikke har beføjelser til at gribe ind i retssager i medlemsstaterne, og at den skal 
handle uafhængigt af de nationale domstole. Dette er klageren allerede blevet underrettet om 
adskillige gange. Andrageren nævnte også, at Kommissionen angiveligt havde bedt 
Grækenland om at ophæve visse afgørelser vedrørende personers frie bevægelighed, 
etableringsretten og retten til at levere tjenesteydelser inden den 16. april 2011. 
Kommissionen har imidlertid ikke fastsat nogen sådan frist.

Ovennævnte brev blev fulgt op af medlem af Europa-Parlamentet Nikolaos Chountis' brev af 
18. maj 2011, hvor sagens baggrund suppleres med oplysningen om, at Grækenland blev 
dømt for at overskride den rimelige frist for procedurer af Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol i en lignende sag (andragende 1075/2001). En sådan afgørelse, 
afsagt i 2008, er endnu ikke blevet fuldbyrdet. Som svar på dette ønsker Kommissionen at 
påpege, at dette allerede er afhjulpet gennem det nationale system og Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol, og at den ikke kan gribe ind i sager vedrørende længden af 
nationale procedurer.

Konklusion

Andragendet er reelt blevet forældet som følge af kendelsen fra den græske højesteret, der 
følger klagerens påstande. Kommissionen bekræfter sin konklusion om, at der ikke er sket 
nogen overtrædelse af EU-lovgivningen, og at anmodningen om genoptagelse af sagen er 
ubegrundet."


