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Suġġett: Petizzjoni 0056/2004, imressqa minn Eleftherios Folidis, ta’ ċittadinanza 
Griega, dwar allegazzjonijiet ta’ irregolaritajiet fi ħdan il-Bank Grieg tal-Agrikoltura 
(ATE)

Petizzjoni 0948/2006, imressqa minn Ioannis Barakakos, ta’ ċittadinanza Griega, f’isem 
l-intrapriża “Tipopiitiria Thivas”, dwar l-ipproċessar bil-mod mid-DĠ MARKT tal-
ilment tiegħu dwar iż-żamma ta’ privileġġi speċjali mill-Bank Grieg tal-Agrikoltura 
(ATE)

1. Sommarju tal-petizzjoni 56/2004

Waqt li jirreferi għal petizzjoni preċedenti tiegħu dwar telf li huwa sofra f’konnessjoni ma’ 
proġett ta’ serra ffinanzjat mill-Komunità, il-petizzjonant isejjaħ lill-Parlament Ewropew 
sabiex jinvestiga l-iffunzjonar tal-Bank Grieg tal-Agrikoltura mmexxi mill-Istat u l-prattiki
bankarji tiegħu. Il-petizzjonant jikkontesta l-legalità tal-imgħax addizzjonali impost mill-bank 
fuq is-self tiegħu b’rabta mal-proġett iffinanzjat mill-Komunità u jsostni li l-Bank Grieg tal-
Agrikoltura, li minnu l-produtturi huma meħtieġa li jiksbu għajnuna mill-UE, ilu għal snin 
sħaħ jikser ir-regoli u l-prinċipji tal-Komunità dwar is-suq ħieles u kompetizzjoni mingħajr 
restrizzjoni flimkien mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar għajnuna mill-Istat.

Sommarju tal-petizzjoni 948/2006

F’Ottubru 2003, permezz tal-avukat tiegħu, il-petizzjonant bagħat ilment lill-Kummissjoni 
(Ilment Nru. 2003/5273) dwar il-privileġġi li l-Bank Grieg tal-Agrikoltura żamm u għadu 
jħaddem wara li ġie mibdul f’kumpanija pubblika limitata. Il-petizzjonant jipprotesta għall-
mod kif id-DĠ MARKT mexxa l-ilment tiegħu. Fir-risposta tagħha lill-petizzjonant tat-
23.11.2005, il-Kummissjoni ddikjarat li dawn il-privileġġi spiċċaw skont l-informazzjoni li hi 
kisbet mill-awtoritajiet Griegi. Madankollu, il-petizzjonant jirreferi għal dikjarazzjoni mill-
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prosekutur pubbliku fil-Qorti Suprema Griega li jikkonferma li l-privileġġi speċifiċi għadhom 
fis-seħħ. Billi dan hu minnu, hu jitlob lill-Parlament biex jintervjeni.

2. Ammissibilità tal-petizzjoni 56/2004

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Ġunju 2004. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

Ammissibilità tal-petizzjoni 948/2006

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Marzu 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni għall-petizzjoni 56/2004, li waslet fid-19 ta’ Ottubru 2004

Il-Kummissjoni tosserva li l-petizzjoni mibgħuta mis-Sur Folidis tikkonċerna kemm is-
sitwazzjoni personali tiegħu bħala bidwi kif ukoll il-leġiżlazzjoni nazzjonali li huwa 
jikkunsidra li hija l-kawża tal-problemi tiegħu.
Is-Sur Folidis kien jaħdem fis-settur tal-agrikoltura u xi snin ilu talab sabiex jibbenefika mis-
sussidji tal-UE għall-agrikoltura. Skont l-ilment tiegħu, il-Bank tal-Agrikoltura tal-Greċja, fuq 
il-bażi tal-Liġi Nazzjonali, sostna li kien kreditur tas-Sur Folidis u għalhekk żamm l-ammont 
tad-dejn mis-sussidji tal-UE. Fil-prinċipju, il-leġiżlazzjoni tal-UE ma tittrattax dwar id-dritt li 
d-djun tal-klijenti jiġu kkumpensati bi krediti. Madankollu, fir-rigward tal-possibiltà li l-
ammonti attribwiti bħala sussidji tal-agrikoltura jintużaw bħala kumpens għall-pretensjonijiet 
tal-istituzzjoni ta’ kreditu kontra l-benefiċjarju tas-sussidji, il-Kummissjoni tirreferi għar-
risposta mogħtija mis-Sur Fischler għall-mistoqsija bil-miktub E-3377/02.
Fit-tieni parti tal-petizzjoni tiegħu, is-Sur Folidis jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni dwar il-
kunflitt possibbli bejn il-liġijiet nazzjonali li jattribwixxu stejtus speċjali lill-Bank tal-
Agrikoltura tal-Greċja u l-liġi tal-Komunità, b’mod partikolari d-Direttiva Bankarja1. Skont 
is-Sur Folidis, il-liġi nazzjonali hi inkumpatibbli mad-dispożizzjonijiet tal-Komunità fis-settur 
bankarju, iżda hu ma jiċċarax sa liema grad u għal liema raġunijiet il-liġi Griega tikser il-liġi 
tal-Komunità.
Il-Kummissjoni qiegħda twettaq investigazzjoni sabiex tkun tista’ tevalwa jekk il-privileġġi 
allegati mogħtija lill-Bank tal-Agrikoltura tal-Greċja humiex kumpatibbli mal-liġi tal-
Komunità.

Il-Kummissjoni tinforma lill-Parlament Ewropew li f’Mejju ntbagħtet ittra amministrattiva 
lill-awtoritajiet Griegi fejn ġew mistoqsija dwar il-liġijiet rilevanti u xi kjarifiki dwar l-istejtus 
u r-regoli kurrenti li jirregolaw il-Bank tal-Agrikoltura tal-Greċja.
Il-Greċja wieġbet nhar id-19 ta’ Lulju 2004. 

Bħalissa, il-Kummissjoni qiegħda teżamina il-liġijiet u l-ispjegazzjonijiet mibgħuta mill-
awtoritajiet Griegi. Hi ser iżżomm lill-Parlament Ewropew debitament infurmat dwar kull 
żvilupp ulterjuri.

                                               
1 Direttiva 2000/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Marzu 2000 dwar il-bidu u t-tkomplija 
tan-negozju ta’ istituzzjonijiet tal-kreditu, Ġurnal Uffiċjali L 126, 26/05/2000, P. 0001
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4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni għall-petizzjoni 56/2004, li waslet fit-12 
ta’ Lulju 2005

B’mod konformi mal-follow-up imħabbar fir-risposta tagħha ta’ Ottubru 2004, twettqet 
analiżi tal-karta tal-pożizzjoni Griega li pprovdiet stampa aħjar tal-iskop u l-kontenut tal-liġi 
Griega li allegatament tikkostitwixxi ksur. L-ewwel analiżi legali tindika li din il-liġi, 
madankollu, ma tagħtix b’mod ċar pożizzjoni monopolistika lill-Bank tal-Agrikoltura tal-
Greċja, iżda minflok tista’ toħloq ambjent li jkollu effett simili. Pereżempju, il-Bank tal-
Agrikoltura tal-Greċja bħala kreditur għandu dritt li l-krediti tiegħu jitħallsu qabel dawk ta’ 
istituzzjonijiet oħrajn tal-kreditu fir-rigward ta’ kull debitur f’każ ta’ nuqqas ta’ kreditu.

Jista’ jiġi eskluż ksur tad-Direttiva Bankarja 2000/12/KE. Madankollu setgħu nkisru d-
dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-libertà ta’ stabbiliment (Art. 43 KE) u l-libertà li jiġu 
pprovduti servizzi (Art. 49 KE). Barra minn hekk, ser tintalab aktar informazzjoni fattwali 
mingħand l-awtoritajiet Griegi fil-ġranet li ġejjin. Dan mhux pass formali fil-proċedura iżda 
huwa intenzjonat biex jagħti lill-awtoritajiet Griegi l-possibiltà li jissottomettu argumenti 
għalfejn huma jikkunsidraw li l-pożizzjoni monopolistika tal-Bank tal-Agrikoltura tal-Greċja 
hija ġġustifikata. Fuq bażi tar-risposta mbagħad għandu jiġi deċiż x’passi ulterjuri għandhom 
jittieħdu.

5. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni għall-petizzjoni 56/2004, li waslet fit-30 
ta’ Awwissu 2006

Il-Kummissjoni tirreferi għall-informazzjoni pprovduta matul il-laqgħa tal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew tat-12 ta’ Settembru 2005. Il-Kummissjoni tfakkar li s-
suġġett diġà ġie eżaminat matul l-ilment.

Skont l-informazzjoni li waslet mingħand l-awtoritajiet Griegi, il-biċċa l-kbira tal-privileġġi 
tal-Bank tal-Agrikoltura tal-Greċja diġà tneħħew. Baqa’ biss kwistjoni waħda fejn il-Bank tal-
Agrikoltura tal-Greċja hu ttrattat b’mod differenti mill-banek l-oħrajn: hu jista’ jinforza 
direttament dokumenti ta’ self mingħajr il-ħtieġa ta’ ċitazzjoni ta’ eżekuzzjoni u debitur jista’ 
jappella kontra l-infurzar biss quddiem il-Ġustizzja tal-Paċi.
Madankollu, ma jidhirx li huwa wisq probabbli li dan l-element rimanenti jagħmilha inqas 
attraenti għal banek mill-Istati Membri l-oħrajn biex jipprovdu servizzi finanzjarji lill-bdiewa 
fil-Greċja jew li jwaqqfu fergħa fil-Greċja, b’mod partikolari minħabba l-fatt li l-
Kummissjoni qatt ma rċeviet ilmenti mill-banek. Għalhekk, jidher li l-miżura inkwistjoni 
m’għandhiex impatt dirett fuq il-forniment liberu ta’ servizzi jew il-libertà ta’ stabbiliment.

Il-Kummissjoni se żżomm lill-Parlament Ewropew infurmat dwar kull deċiżjoni tal-
Kummissjoni fil-kuntest tal-proċedura relevanti ta’ ksur.

6. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni għall-petizzjoni 56/2004, li waslet fit-23 
ta’ Marzu 2007

Il-Kummissjoni tirreferi għall-informazzjoni pprovduta matul il-laqgħa tal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet tas-27 ta’ Novembru 2006. 

Is-servizzi tal-Kummissjoni jixtiequ jiġbdu l-attenzjoni tal-Kumitat li s-suġġett ġie eżaminat 
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fil-kuntest ta’ ilment (nru. 2003/5273). Għalkemm il-Kummissjoni għalqet il-każ nhar it-12 
ta’ Ottubru 2006, l-ilmentatur ippreżenta żewġ sentenzi reċenti tal-Qorti Suprema tal-Greċja 
tal-Liġi Ċivili u Penali (Areios Pagos) li jistgħu jkunu ta’ interess għall-Kumitat.
Fid-deċiżjonijiet tagħha 24 u 25/2006, il-qorti ddeċidiet li l-privileġġi proċedurali rimanenti 
tal-Bank tal-Agrikoltura tal-Greċja jiksru l-kostituzzjoni Griega. Dan jinkludi, fost l-oħrajn, 
id-dispożizzjonijiet legali li jippermettu infurzar dirett tad-dokumenti ta’ self mingħajr il-
ħtieġa ta’ ċitazzjoni ta’ eżekuzzjoni u li jeħtieġu li debitur jista’ jappella quddiem il-Ġustizzja 
tal-Paċi biss u mhux fil-qrati komuni.

7. Risposta tal-Kummissjoni għaż-żewġ petizzjonijiet 56/2004 u 948/2006, li waslet fis-
27 ta’ Lulju 2007

Il-petizzjonant għamel ilment (2003/5273) mal-Kummissjoni nhar it-13 ta’ Ottubru 2003. Il-
każ ingħalaq nhar it-12 ta’ Ottubru 2006. 

Il-petizzjoni 948/2006 trid titqies fil-kuntest tal-petizzjoni nru. 56/2004. Il-Kumitat għall-
Petizzjonijiet għalaq din il-petizzjoni fil-laqgħa tiegħu nhar is-27 ta’ Novembru 2006 u 
riċentement reġa’ fetaħha. Għalhekk, fir-rigward tal-merti tal-każ, il-Kummissjoni tirreferi 
għall-informazzjoni pprovduta lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet bil-miktub u b’mod orali fil-
laqgħat tat-12 ta’ Settembru 2005 u tas-27 ta’ Novembru 2006. 

Il-petizzjonant issellef xi flus mill-Bank tal-Agrikoltura tal-Greċja (ABG). Hu tilef il-
proprjetajiet tiegħu meta l-ABG ddeċieda li jirkupra l-krediti. Hu ddikjara li l-infurzar kontrih 
kien illegali minħabba l-privileġġi li minnhom gawda ABG u li banek oħrajn ma kellhomx. 

Skont l-investigazzjonijiet tal-Kummissjoni, li kienu jinkludu skambju ta’ korrispondenza 
mal-awtoritajiet Griegi, dawk il-privileġġi kollha tneħħew minbarra tnejn. Iż-żewġ privileġġi 
li fadal kienu jinvolvu infurzar dirett ta’ self mingħajr il-ħtieġa għal ċitazzjoni ta’ eżekuzzjoni, 
u proċedura ta’ appell kontra l-infurzar quddiem il-Ġustizzja tal-Paċi minflok il-qrati komuni. 
Reċentement, dawn il-privileġġi ġew iddikjarati illegali mill-Qorti Suprema Griega.

Il-Kummissjoni ma sabet l-ebda evidenza li ż-żewġ privileġġi li fadal kellhom impatt dirett 
fuq il-forniment liberu tas-servizzi jew il-libertà ta’ stabbiliment. B’mod partikolari, ma setax 
jiġi konkluż li dawn il-privileġġi għandhom jagħmluha anqas attraenti għall-banek sabiex 
jipprovdu servizzi finanzjarji lill-bdiewa fil-Greċja jew li jistabbilixxu fergħa fil-Greċja. 

Il-petizzjonant (948/2006) jiddikjara li l-ilment ġie ttrattat b’dewmien mhux ġustifikat u jidher 
li qiegħed jikkonkludi li l-Kummissjoni hija responsabbli għall-eżitu tal-proċeduri legali 
tiegħu kontra ABG fil-Greċja. B’mod partikolari huwa jiddikjara li, fl-ittra tagħha datata 23 
ta’ Novembru 2005, il-Kummissjoni infurmatu li skont l-awtoritajiet Griegi l-privileġġi kollha 
ntemmu waqt li fl-ittra sussegwenti tagħha tal-20 ta’ Ġunju 2006 l-Kummissjoni qaltlu l-
oppost.

Fil-petizzjoni tiegħu datata 18 ta’ Ottubru 2006, huwa lmenta li l-avukat ġenerali Grieg kien 
tal-fehma li l-privileġġi li fadal kienu llegali. Wara li din il-problema ġiet solvuta minħabba li 
l-Qorti Suprema Griega annullat id-deċiżjoni tal-avukat ġenerali, fl-ittra sussegwenti tiegħu 
datata 22 ta’ Jannar 2007 hu jirreferi għas-sentenzi favorevoli u jinvoka responsabilità tal-
Kummissjoni.
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Għar-raġunijiet stabbiliti hawn fuq taħt I., ebda proċedura ta’ ksur ma nfetħet mill-
Kummissjoni u l-każ ngħalaq nhar it-12 ta’ Ottubru 2006. Milli jidher, il-Kumitat għall-
Petizzjonijiet segwa dan ir-raġunar u għalaq il-petizzjoni 56/2004 fil-laqgħa tiegħu nhar is-27 
ta’ Novembru 2006.

Il-merti legali tal-każ jidhru li huma kkorroborati mid-deċiżjonijiet tal-Qorti Suprema Griega: 
hi ddeċidiet li l-privileġġi kienu f’kontradizzjoni mal-Kostituzzjoni Griega; ma saritx 
referenza għal-Liġi Ewropea.

Issa li l-qrati Griegi taw sentenzi favorevoli għall-ilmentatur, il-Kummissjoni ma setgħetx 
tkompli aktar il-każ: l-ilmentatur kiseb rimedju u l-ksur kellu jintemm, anke jekk kien eżista. 

Dwar id-dikjarazzjoni li l-Kummissjoni hi responsabbli għall-eżitu tal-kawżi tiegħu kontra 
ABG, il-Kummissjoni tosserva li hi taġixxi b’mod indipendenti mill-qrati nazzjonali u mhix 
kompetenti biex tintervjeni fi proċeduri legali fl-Istati Membri. L-ilmentatur ġie infurmat 
dwar dan f’diversi okkażjonijiet.

Rigward l-allegazzjoni ta’ ittri kontradittorji, il-Kummissjoni tixtieq tiċċara li fl-ittra tagħha 
tat-23 ta’ Novembru 2005, il-petizzjonant ġie infurmat li l-privileġġi fiskali kollha kienu 
tneħħew filwaqt li fl-ittri tagħha tal-20 ta’ Ġunju 2006 l-Kummissjoni qaltlu li kienu tneħħew 
il-privileġġi kollha minbarra tnejn. Din mhijiex kontradittorja iżda tirrifletti l-istadji differenti 
tal-analiżi tal-Kummissjoni.

Fir-rigward tad-dewmien tal-proċedura tal-ilment, il-Kummissjoni tixtieq tirreferi għall-fatt li 
seħħew disa’ skambji ta’ ittri mal-ilmentatur u żewġ skambji ta’ ittri mal-awtoritajiet Griegi. 
Barra dan, diversi servizzi tal-Kummissjoni ġew ikkonsultati matul l-investigazzjonijiet. Il-
Kummissjoni tixtieq tirreferi wkoll għall-għadd kbir ta’ dokumenti li bagħat l-ilmentatur: 
mijiet ta’ paġni ta’ korrispondenza bil-Grieg ġew analizzati u tradotti parzjalment.

Fil-qofol, il-petizzjoni m’għadhiex rilevanti wara s-sentenzi favorevoli tal-Qorti Suprema 
Griega. Il-Kummissjoni terġa’ ttenni l-konklużjonijiet tagħha li ma kien hemm l-ebda ksur tal-
liġi tal-Komunità. Barra minn hekk, minħabba l-kumplessità tal-każ, il-Kummissjoni ma 
taqbilx mas-suġġeriment li kien hemm dewmien eċċessiv fil-proċedura tagħha tat-teħid tad-
deċiżjoni.

8. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni għall-petizzjoni 0948/2006 (REV.), li 
waslet fis-6 ta’ Settembru 2011

Il-petizzjonant, li kien issellef flus mill-Bank tal-Agrikoltura tal-Greċja (ABG), tilef il-
proprjetajiet tiegħu meta ABG ddeċieda li jirkupra l-krediti. Hu ddikjara li l-infurzar kontrih 
kien illegali minħabba l-privileġġi li minnhom gawda ABG u li banek oħrajn ma kellhomx. 
Wara li ngħalqet petizzjoni preċedenti (56/2004), li kienet tikkonċerna l-istess kwistjoni, 
huwa ressaq ilment mal-Kummissjoni u ssottometta petizzjoni ġdida (948/2006) lill-
Parlament Ewropew.

Wara li wettqet investigazzjonijiet fl-2005 u l-2006, il-Kummissjoni għalqet l-ilment wara s-
sentenzi favorevoli tal-Qorti Suprema Griega u l-Qorti tal-Appell. Imbagħad, il-kawża ġiet 
rinvjata lill-Qorti tal-Prim’Istanza ta’ Thiva għall-eżekuzzjoni.
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B’ittra tat-8 ta’ April 2011, il-petizzjonant talab li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet jerġa’ 
jeżamina l-petizzjoni tiegħu fid-dawl tat-tħassib tiegħu li l-eżekuzzjoni tista’ tkun affettwata 
minn appell imressaq minn ABG, li jista’ jtawwal il-proċedura u jasal biex iċaħħdu mill-
ġustizzja. B’risposta għal dan it-tħassib, il-Kummissjoni tqis li l-aktar ittra reċenti li waslet 
mingħand il-petizzjonant ma fihiex elementi ġodda li jistgħu jiġġustifikaw eżami mill-ġdid 
tal-każ. B’żieda ma’ dan, il-Kummissjoni, f’dan il-punt, ittenni li m’għandhiex il-kompetenza 
li tintervieni fi proċeduri legali fl-Istati Membri u li hija għandha taġixxi indipendentement 
mill-qrati nazzjonali. L-ilmentatur kien diġà ġie infurmat dwar dan f’diversi okkażjonijiet. Il-
petizzjonant semma wkoll li l-Kummissjoni suppost li kienet talbet lill-Greċja biex sas-16 ta’ 
April 2011 tħassar ċerti deċiżjonijiet li jaffettwaw il-moviment ħieles tal-persuni, id-dritt tal-
istabbiliment, u d-dritt li jiġu pprovduti servizzi. Iżda l-Kummissjoni bl-ebda mod ma 
imponiet tali skadenza.

Wara l-ittra msemmija hawn fuq, segwiet ittra tal-Onorevoli Nikolaos Chountis, MEP, tat-18 
ta’ Mejju 2011, li fiha ġie kkompletat l-isfond tal-każ billi ssemma li f’każ simili (il-petizzjoni 
1075/2001), il-Greċja ġiet ikkundannata mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem peress 
li qabżet il-perjodu ta’ żmien raġonevoli għall-proċedimenti. Dik is-sentenza, li nqatgħet fl-
2008, ma ġietx infurzata sal-lum. B’risposta, il-Kummissjoni tixtieq tispjega li diġà nkiseb 
rimedju permezz tas-sistema nazzjonali u mill-Qorti Ewropea tad-drittijiet tal-Bniedem u li 
hija ma tistax tintervieni fi kwistjonijiet relatati mat-tul li jieħdu l-proċeduri nazzjonali.

Konklużjoni

Fil-qofol, il-petizzjoni m’għadhiex rilevanti wara s-sentenza favorevoli tal-Qorti Suprema 
Griega. Il-Kummissjoni ttenni l-konklużjoni tagħha li ma kienx hemm ksur tal-liġi Ewropea u 
li t-talba għal eżami mill-ġdid tal-każ hija bla bażi.


