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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0056/2004, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais 
Eleftherios Folidis, par varbūtējiem pārkāpumiem Grieķijas Lauksaimniecības bankā 
(ATE)

Lūgumraksts Nr. 948/2006, ko uzņēmuma „Tipopiitiria Thivas” vārdā iesniedza 
Grieķijas valstspiederīgais Ioannis Barakakos, par to, ka Iekšējā tirgus un pakalpojumu 
ģenerāldirektorāts pārāk lēni izskata viņa sūdzību par īpašo privilēģiju saglabāšanu 
Grieķijas Lauksaimniecības bankai (ATE)

1. Lūgumraksta Nr. 56/2004 kopsavilkums

Atsaucoties uz savu iepriekšējo lūgumrakstu par zaudējumiem, kurus viņš cieta Kopienas 
finansētā siltumnīcas projekta dēļ, lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu izmeklēt 
valstij piederošās Grieķijas Lauksaimniecības bankas darbību un praksi. Lūgumraksta 
iesniedzējs apšauba bankas uzlikto papildu procentu likumību viņa aizņēmumam, kas bija 
saistīts ar Kopienas finansēto projektu, un uzskata, ka Grieķijas Lauksaimniecības banka, no 
kuras ražotājiem jāsaņem ES atbalsts, gadiem ilgi pārkāpj Kopienas noteikumus un brīvā 
tirgus un neierobežotas konkurences principus, kā arī Līguma noteikumus par valsts atbalstu.

Lūgumraksta Nr. 948/2006 kopsavilkums

2003. gada oktobrī lūgumraksta iesniedzējs ar sava advokāta starpniecību iesniedza Komisijai 
sūdzību (sūdzība Nr. 2003/5273) par privilēģijām, ko Grieķijas Lauksaimniecības banka pēc 
pārveides par akciju sabiedrību saglabāja un vēl joprojām izmanto. Lūgumraksta iesniedzējs 
iebilst pret veidu, kādā DG MARKT šo sūdzību ir izskatījis. Savā 2005. gada 23. novembra 
atbildē lūgumraksta iesniedzējam Komisija ziņoja, ka saskaņā ar Grieķijas valsts iestāžu 
sniegto informāciju minētās privilēģijas ir atceltas. Tomēr lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz 
prokurora izteikumu Grieķijas Augstākajā tiesā, kurš apstiprina, ka konkrētās privilēģijas vēl 
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joprojām tiek izmantotas. Tāpēc viņš aicina Parlamentu iejaukties.

2. Lūgumraksta Nr. 56/2004 pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2004. gada 16. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

Lūgumraksta Nr. 948/2006 pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 30. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde uz lūgumrakstu Nr. 56/2004, kas saņemta 2004. gada 19. oktobrī

Komisija norāda, ka E. Folidis iesniegtais lūgumraksts attiecas gan uz viņa kā lauksaimnieka 
situāciju, gan uz valsts tiesību aktiem, kas, pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, ir šīs 
problēmas cēlonis.

E. Folidis strādāja lauksaimniecības nozarē un pirms dažiem gadiem lūdza ES piešķirt 
subsīdijas lauksaimniecībai. Sūdzībā norādīts, ka Grieķijas Lauksaimniecības banka, 
pamatojoties uz valsts tiesību aktu, uzdevās par E. Folidis kreditoru, tādējādi ieturot parāda 
summu no ES subsīdijām. Principā ES tiesību aktu darbības jomā neietilpst tiesības klienta 
parādu atlīdzināt no kredīta summas. Tomēr attiecībā uz iespēju atlīdzināt summas, kas 
piešķirtas kā lauksaimniecības subsīdijas, kredītiestādei pieprasot tās no subsīdiju saņēmēja, 
Komisija atsaucas uz F. Fischler atbildi uz rakstisko jautājumu Nr. E-3377/02.
Sava lūgumraksta otrajā daļā E. Folidis vērš Komisijas uzmanību uz iespējamo pretrunu starp 
valsts tiesību aktiem, kas piešķir īpašu statusu Grieķijas Lauksaimniecības bankai, un 
Kopienas tiesību aktiem, it īpaši Banku direktīvu1. E. Folidis uzskata, ka valsts tiesību akti ir 
nesavienojami ar Kopienas noteikumiem banku nozarē, bet viņš neprecizē, kādā mērā un kādu 
iemeslu dēļ Grieķijas tiesību akti pārkāpj Kopienas tiesību aktus.

Komisija veic izmeklēšanu, lai izvērtētu, vai varbūtējās privilēģijas, kas piešķirtas Grieķijas 
Lauksaimniecības bankai, atbilst Kopienas tiesību aktiem.

Komisija informē Eiropas Parlamentu, ka maijā Grieķijai tika nosūtīta oficiāla vēstule, 
pieprasot norādīt atbilstošos tiesību aktus ar dažiem bankas pašreizējā statusa skaidrojumiem, 
arī noteikumus, kas attiecas uz Grieķijas Lauksaimniecības banku.
Grieķija sniedza atbildi 2004. gada 19. jūlijā. 

Komisija patlaban izskata tiesību aktus un skaidrojumus, ko iesniegušas Grieķijas valsts 
iestādes. Komisija informēs Eiropas Parlamentu par jebkādu lietas turpmāko virzību.

4. Komisijas papildu atbilde uz lūgumrakstu Nr. 56/2004, kas saņemta 2005. gada 
12. jūlijā

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīva 2000/12/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu 
un veikšanu (OV L 126, 26.5.2000., 1. lpp.).
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Saskaņā ar Komisijas 2004. gada oktobra atbildē paziņoto lietas turpinājumu ir izanalizēts 
dokuments, kas parāda Grieķijas nostāju un sniedz skaidrāku ainu par to Grieķijas tiesību aktu 
apjomu un saturu, kas, iespējams, ir pretrunā Kopienas tiesību aktiem. Pirmā veiktā tiesiskā 
analīze norāda, ka šajā tiesību aktā tomēr nav piešķirts nepārprotams monopolstāvoklis 
Grieķijas Lauksaimniecības bankai, bet drīzāk tas varētu radīt vidi ar monopolstāvoklim 
līdzīgu ietekmi. Piemēram, Grieķijas Lauksaimniecības bankai kā kreditoram ir prioritāras 
tiesības apmierināt saviem parādniekiem izvirzītās prasības pirms citu kredītiestāžu prasību 
apmierināšanas kredītsaistību nepildīšanas gadījumā.

Banku direktīvas 2000/12/EK noteikumu pārkāpumu var izslēgt. Tomēr iespējams, ka ir 
pārkāpti Līguma noteikumi par brīvību veikt uzņēmējdarbību (EK līguma 43. pants) un 
pakalpojumu sniegšanas brīvību (EK līguma 49. pants). Papildu faktiskā informācija tiks 
pieprasīta no Grieķijas valsts iestādēm tuvāko dienu laikā. Tas nav formāls izmeklēšanas 
procedūras solis, bet paredz dot iespēju Grieķijas iestādēm iesniegt argumentus, kādēļ tās 
uzskata, ka Grieķijas Lauksaimniecības bankas monopolstāvoklis būtu attaisnojams. 
Pamatojoties uz atbildi, tiks pieņemts lēmums par turpmāko rīcību.

5. Komisijas papildu atbilde uz lūgumrakstu Nr. 56/2004, kas saņemta 2006. gada 
30. augustā

Komisija atsaucas uz informāciju, kas saņemta Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejas 
sanāksmē 2005. gada 12. septembrī. Komisija atgādina, ka lietas būtība jau izpētīta sūdzības 
izskatīšanas gaitā.

Saskaņā ar informāciju, kas saņemta no Grieķijas valsts iestādēm, vairums Grieķijas 
Lauksaimniecības bankai piešķirto privilēģiju jau ir atceltas. Palikusi tikai viena — Grieķijas 
Lauksaimniecības banka atšķirībā no citām bankām var tieši piedzīt aizdevuma dokumentos 
minēto summu bez izpildraksta, un debitors var iesniegt apelāciju par šādu piedziņu vienīgi 
miertiesnesim.
Tomēr jāšaubās, vai šī pēdējā atlikusī privilēģija padara šo banku mazāk pievilcīgu citu 
dalībvalstu bankām, kas piedāvā savus pakalpojumus lauksaimniekiem Grieķijā vai dibina 
savas filiāles Grieķijā, jo īpaši tāpēc, ka Komisija nekad nav saņēmusi sūdzības no citām 
bankām. Tādēļ šķiet, ka šai privilēģijai nav tiešas ietekmes uz pakalpojumu sniegšanas 
brīvību vai brīvību veikt uzņēmējdarbību.

Komisija informēs Eiropas Parlamentu par visiem Komisijas lēmumiem attiecībā uz 
pārkāpuma procedūru.

6. Komisijas papildu atbilde uz lūgumrakstu Nr. 56/2004, kas saņemta 2007. gada 
23. martā

Komisija atsaucas uz informāciju, kas saņemta Lūgumrakstu komitejas 2006. gada 
27. novembra sanāksmē.

Komisijas dienesti vēlas pievērst komitejas uzmanību tam, ka lieta tika izpētīta sūdzības 
izskatīšanas gaitā (Nr. 2003/5273). Kaut arī Komisija lietu izbeidza 2006. gada 12. oktobrī, 
lūgumraksta iesniedzējs iesniedza divus jaunākos Grieķijas Augstākās tiesas (Areios Pagos) 
spriedumus, kas varētu interesēt komiteju.

Tiesa nolēmumos Nr. 24/2006 un Nr. 25/2006 sprieda, ka Grieķijas Lauksaimniecības bankai 
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atstātā procesuālā privilēģija ir pretrunā Grieķijas valsts konstitūcijai. Šis pārkāpums cita 
starpā attiecas arī uz tiesību normām, ar ko atļauj aizdevuma dokumentos minētās summas 
tiešu piedzīšanu bez izpildraksta un ļauj debitoram iesniegt apelāciju par šādu piedziņu 
vienīgi miertiesnesim, nevis vispārējas piekritības tiesai.

7. Komisijas atbilde uz lūgumrakstiem Nr. 56/2004 un Nr. 948/2006, kas saņemta 
2007. gada 27. jūlijā

Lūgumraksta iesniedzējs 2003. gada 13. oktobrī iesniedza Komisijai sūdzību (Nr. 2003/5273). 
Lieta tika izbeigta 2006. gada 12. oktobrī.

Lūgumraksts Nr. 948/2006 jāskata saistībā ar lūgumrakstu Nr. 56/2004. Lūgumrakstu 
komiteja šā lūgumraksta lietu izbeidza 2006. gada 27. novembra sanāksmē un nesen to atkal 
atsāka. Tādēļ attiecībā uz lietas būtību Komisija atsaucas uz informāciju, ko Lūgumrakstu 
komiteja sniegusi rakstiski un mutiski 2005. gada 12. septembra un 2006. gada 27. novembra 
sanāksmē.

Lūgumraksta iesniedzējs bija aizņēmies naudu no Grieķijas Lauksaimniecības bankas (ATE). 
Viņš zaudēja savus īpašumus, kad ATE nolēma atgūt kredītus. Viņš apgalvoja, ka šī 
aizdevumu piedzīšana no viņa bija nelikumīga, jo ATE ir privilēģijas salīdzinājumā ar citām 
bankām.

Saskaņā ar Komisijas veikto izmeklēšanu, kas ietvēra saraksti ar Grieķijas valsts iestādēm, 
visas privilēģijas, izņemot divas, ir atceltas. Divas saglabātās privilēģijas bija saistītas ar tiešu 
aizdevumu piedziņu bez izpildraksta un apelācijas iesniegšanu pret šādu piedziņu 
miertiesnesim, nevis vispārējas piekritības tiesām. Šīs privilēģijas Grieķijas Augstākā tiesa 
nesen pasludināja par pretlikumīgām.

Komisija nav atradusi nekādus pierādījumus tam, ka divām atlikušajām privilēģijām ir bijusi 
tieša ietekme uz brīvību sniegt pakalpojumus vai brīvību veikt uzņēmējdarbību. Jo sevišķi 
nevar secināt, ka šīs privilēģijas padarītu bankām mazāk pievilcīgu iespēju sniegt finanšu 
pakalpojumus lauksaimniekiem Grieķijā vai dibināt savu filiāli Grieķijā.

Lūgumraksta (Nr. 948/2006) iesniedzējs apgalvo, ka sūdzība tika izskatīta ar nepamatotu 
novēlošanos, un, šķiet, secina, ka Komisija ir atbildīga par iznākumu viņa Grieķijā 
ierosinātajai tiesvedībai pret ATE. It īpaši viņš apgalvo, ka Komisija savā 2005. gada 
23. novembra vēstulē viņu informēja, ka saskaņā ar Grieķijas iestāžu teikto visas privilēģijas 
ir atceltas, taču savā nākamajā 2006. gada 20. jūnija vēstulē Komisija viņam teica pretējo.

Savā 2006. gada 18. novembra lūgumrakstā viņš sūdzējās, ka Grieķijas valsts prokurors 
uzskata, ka saglabātās privilēģijas ir likumīgas. Pēc tam, kad šī problēma bija atrisināta, jo 
Grieķijas Augstākā tiesa noraidīja valsts prokurora uzskatu, nākamajā 2007. gada 22. janvāra 
vēstulē viņš atsaucas uz labvēlīgajiem spriedumiem un aicina Komisiju pildīt savu 
pienākumu.

I punktā minēto iemeslu dēļ Komisija nesāka pārkāpuma procedūru, un 2006. gada 
12. oktobrī lieta tika izbeigta. Lūgumrakstu komiteja acīmredzot sekoja šim spriešanas 
veidam un savā 2006. gada 27. novembra sanāksmē lūgumraksta Nr. 56/2004 izskatīšanu 
izbeidza.
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Lietas tiesisko būtību, šķiet, apstiprina Grieķijas Augstākās tiesas lēmumi — tā noteica, ka 
privilēģijas ir pretrunā Grieķijas konstitūcijai, taču uz Eiropas tiesību aktiem tā neatsaucās.

Pēc tam, kad Grieķijas tiesas pasludināja sūdzības iesniedzējam labvēlīgus spriedumus, 
Komisija šo lietu nevarēja turpināt risināt — sūdzības iesniedzēja prasība ir apmierināta un 
pārkāpums būtu beidzies pat tad, ja tas būtu pastāvējis.

Attiecībā uz apgalvojumu, ka Komisija ir atbildīga par viņa ierosinātā tiesas procesa pret ATE
iznākumu, Komisija norāda, ka tā rīkojas neatkarīgi no dalībvalstu tiesām un tās kompetencē 
nav iejaukties dalībvalstu tiesvedībā. Vairākos gadījumos sūdzības iesniedzējs par to ir 
atbilstīgi informēts.

Attiecībā uz vēstulēm, kas nodēvētas par pretrunīgām, Komisija vēlas paskaidrot, ka tās 
2005. gada 23. novembra vēstulē lūgumraksta iesniedzējs tika informēts, ka visas fiskālās 
privilēģijas ir atceltas, taču 2006. gada 20. jūnija vēstulē Komisija viņam norādīja, ka ir 
atceltas visas privilēģijas, izņemot divas. Tā nav pretruna, bet gan atspoguļo Komisijas 
analīzes dažādās fāzes.

Attiecībā uz sūdzības izskatīšanas procesa ilgumu Komisija vēlas atsaukties uz faktu, ka 
sarakstē ar sūdzības iesniedzēju tā nosūtīja deviņas vēstules un ar Grieķijas valsts iestādēm —
divas vēstules. Turklāt izmeklēšanas gaitā notika konsultācijas ar vairākiem Komisijas 
dienestiem. Komisija arī vēlas atsaukties uz sūdzības iesniedzēja iesniegto dokumentu 
apjomu — tika izanalizēti un daļēji pārtulkoti vairāki simti lappušu vēstuļu grieķu valodā.

Pēc būtības lūgumraksts ar Grieķijas Augstākās tiesas labvēlīgajiem nolēmumiem ir 
novecojis. Komisija atkārto savu secinājumu, ka Kopienas tiesību akti nav pārkāpti. Ņemot 
vērā arī lietas sarežģītību, Komisija nepiekrīt izteikumam, ka tās lēmuma pieņemšanas 
procesā notikusi nepamatota kavēšanās.

8. Komisijas papildu atbilde uz lūgumrakstu Nr. 0948/2006 (REV.), kas saņemta 
2011. gada 6. septembrī

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš bija aizņēmies naudu Grieķijas Lauksaimniecības bankā (ATE), 
zaudēja savus īpašumus, kad ATE nolēma atgūt kredītus. Viņš apgalvoja, ka šī aizdevumu 
piedzīšana no viņa bija nelikumīga, jo ATE ir privilēģijas salīdzinājumā ar citām bankām. Kad 
bija slēgta iepriekšējā lūgumraksta (Nr. 56/2004) izskatīšana par šo pašu jautājumu, viņš 
iesniedza sūdzību Komisijai un jaunu lūgumrakstu (Nr. 948/2006) Eiropas Parlamentam.

Pēc 2005.–2006. gadā veiktās izmeklēšanas Komisija šo sūdzību slēdza, pamatojoties uz 
labvēlīgiem Grieķijas Augtākās tiesas un Apelācijas tiesas spriedumiem. Tad lieta tika 
nosūtīta atpakaļ Tēbu pirmās instances tiesai izpildīšanai.

2011. gada 8. aprīļa vēstulē lūgumraksta iesniedzējs prasīja Lūgumrakstu komitejai atkārtoti 
izskatīt viņa lūgumrakstu, ņemot vērā viņa bažas, ka sprieduma izpildi varētu ietekmēt ATE
iesniegtā apelācija, kas paildzinātu procesu un, iespējams, liegtu viņam taisnīgu iznākumu. 
Atbildot uz šīm bažām, Komisija uzskata, ka lūgumraksta iesniedzēja pēdējā vēstulē nav 
nekādu jaunu elementu, kas pamatotu lietas atkārtotu izskatīšanu. Turklāt Komisija atkārtoti 
norāda, ka tai nav pilnvaru iejaukties dalībvalstu tiesvedības procesos un tai jādarbojas 
neatkarīgi no valstu tiesām. Sūdzības iesniedzējs jau vairākkārt ir ticis atbilstīgi informēts par 
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to. Lūgumraksta iesniedzējs arī minēja, ka Komisija it kā ir lūgusi Grieķiju līdz 2011. gada 
16. aprīlim atcelt noteiktus spriedumus, kas ietekmē personu brīvu pārvietošanos, tiesības 
veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību. Taču Komisija nav noteikusi 
nevienu šādu termiņu.

Iepriekš minētajai vēstulei sekoja godājamā Parlamenta deputāta Nikolaos Chountis
2011. gada 18. maija vēstule, kurā lietas konteksta izklāsts ir pabeigts ar piebildi, ka Eiropas 
Cilvēktiesību tiesa līdzīgā gadījumā (lūgumraksts Nr. 1075/2001) ir sodījusi Grieķiju par 
samērīga termiņa pārsniegšanu tiesvedības procesā. Šāds 2008. gadā pieņemts spriedums līdz 
šim vēl nav izpildīts. Atbildot uz to, Komisija vēlas norādīt, ka risinājums jau ir panākts ar 
valsts sistēmas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas palīdzību un ka tā nevar iejaukties jautājumos, 
kas attiecas uz valstu tiesvedības procesu ilgumu.

Secinājums

Pēc būtības, līdz ar Grieķijas Augstākās tiesas labvēlīgajiem nolēmumiem lūgumraksts ir 
novecojis. Komisija no jauna atkārto savu secinājumu, ka Eiropas tiesību akti nav pārkāpti un 
ka prasība pēc lietas atkārtotas izskatīšanas ir nepamatota.


