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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji nr 0056/2004 złożona przez Eleftheriosa Folidisa (Grecja) w 
sprawie domniemanych nieprawidłowości w Banku Rolnym Grecji (ATE)

Petycji 0948/2006, którą złożył Ioannis Barakakos (Grecja), w imieniu przedsiębiorstwa 
„Tipopiitiria Thivas”, w sprawie powolnego rozpatrywania przez DG MARKT jego 
skargi dotyczącej zachowania szczególnych przywilejów przez Bank Rolny Grecji (ATE)

1. Streszczenie petycji 56/2004

Składający petycję, w odniesieniu do swojej poprzedniej petycji dotyczącej strat, które 
poniósł w związku z projektem budowy szklarni, finansowanym z funduszy wspólnotowych, 
zwraca się do Parlamentu Europejskiego z wnioskiem o zbadanie zasad funkcjonowania 
państwowego Banku Rolnego Grecji oraz jego działalności bankowej. Składający petycję 
kwestionuje legalność dodatkowych odsetek naliczanych przez bank od zaciągniętego przez 
składającego petycję kredytu związanego z projektem finansowanym z funduszy 
wspólnotowych i twierdzi, że Bank Rolny Grecji, za pośrednictwem którego producenci 
korzystający z pomocy UE muszą tę pomoc odbierać, od lat narusza wspólnotowe zasady 
dotyczące wolnego rynku i nieograniczonej konkurencji oraz postanowienia Traktatu 
w kwestii pomocy państwa.

Streszczenie petycji 948/2006

W październiku 2003 r. składający petycję skierował za pośrednictwem swojego prawnika 
skargę do Komisji Europejskiej (skarga nr 2003/5273) dotyczącą przywilejów, które 
zachował i z których nadal korzysta Bank Rolny Grecji po przekształceniu w publiczną 
spółkę akcyjną. Składający petycję zgłasza protest w związku ze sposobem, w jaki DG 
MARKT rozpatruje jego skargę. W odpowiedzi udzielonej składającemu petycję w dniu 23 
listopada 2005 r. Komisja Europejska oświadczyła, że według informacji otrzymanych od 
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greckich władz odnośne przywileje zostały zniesione. Składający petycję odwołuje się jednak 
do złożonego przed greckim Sądem Najwyższym oświadczenia prokuratora publicznego, 
w którym potwierdził on, że ATE nadal korzysta ze szczególnych przywilejów. W tej sytuacji 
składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie interwencji.

2. Dopuszczalność dla petycji 56/2004

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 czerwca 2004 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

Dopuszczalność dla petycji 948/2006

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 marca 2007 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji do petycji 56/2004, otrzymana dnia 19 października 2004 r.

Komisja stwierdza, że petycja złożona przez E. Folidisa dotyczy zarówno jego sytuacji 
osobistej jako rolnika, jak też ustawodawstwa krajowego, które uważa on za źródło swoich 
problemów.
E. Folidis pracował w sektorze rolnym i złożył kilka lat temu wniosek o skorzystanie z 
unijnych dotacji dla rolnictwa. Zgodnie z treścią jego skargi, Bank Rolny Grecji, na 
podstawie prawa krajowego stwierdził, że jest wierzycielem pana Folidisa i w związku z tym 
przejął kwotę równą zadłużeniu z udzielonych dotacji UE. W zasadzie, prawo do kompensacji 
długów klientów za pomocą kredytów nie wchodzi w zakres działań prawodawstwa UE. 
Jednakże jeżeli chodzi o możliwość wykorzystania kwot przyznanych w ramach dotacji dla 
rolnictwa na rzecz zadośćuczynienia roszczeniom instytucji kredytowej, Komisja odwołuje 
się do odpowiedzi udzielonej przez komisarza Fischlera na pytanie pisemne E-3377/02.
W drugiej części petycji E. Folidis zwraca uwagę Komisji na możliwość istnienia 
sprzeczności między prawem krajowym, które przyznaje Bankowi Rolnemu Grecji specjalny 
status, a prawem wspólnotowym, a w szczególności dyrektywą bankową1. Zdaniem E. 
Folidisa prawo krajowe jest niezgodne z przepisami wspólnotowymi w kwestiach 
dotyczących sektora bankowego, ale nie wyjaśnia on, w jakim stopniu i w jaki sposób prawo 
greckie miałoby naruszać prawo wspólnotowe.
Komisja prowadzi dochodzenie mające ustalić, czy domniemane przywileje przyznane 
Bankowi Rolnemu Grecji są zgodne z prawem wspólnotowym.
Komisja informuje Parlament Europejski, że w maju wystosowała pismo do władz Grecji z 
prośbą o przytoczenie odnośnych ustaw oraz o udzielenie wyjaśnień w kwestii obecnego 
statusu Banku Rolnego Grecji oraz zasad, którym bank ten podlega.

Strona grecka odpowiedziała w dniu 19 lipca 2004 r. 
Obecnie Komisja analizuje ustawy oraz wyjaśnienia udzielone przez władze greckie. 
Parlament będzie na bieżąco informowany o wszelkich postępach w tej sprawie.

                                               
1Dyrektywa 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. odnosząca się do 
podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe. Dz.U. L 126 z 26.5.2000, s. 0001.
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4. Dalsza odpowiedź Komisji do petycji 56/2004, otrzymana dnia 12 lipca 2005 r.

Zgodnie z postanowieniem o dalszym zbadaniu sprawy, zapowiedzianym w odpowiedzi 
Komisji z października 2004 r., przeprowadzona została analiza oceny stanowiska Grecji, 
która przedstawia jaśniejszy obraz zasięgu i treści rzekomo nieprawidłowego greckiego 
prawa. Pierwsza analiza prawna wskazuje, że greckie prawo nie przyznaje jasno pozycji 
monopolisty Rolnemu Bankowi Grecji, lecz raczej stwarza środowisko mające podobny 
skutek. Na przykład, Rolny Bank Grecji jako wierzyciel ma prawo pierwszeństwa 
zadośćuczynienia swoim roszczeniom wobec każdego dłużnika przed innymi instytucjami 
finansowymi w przypadku nie spłacania przez dłużnika kredytu.

Naruszenie dyrektywy bankowej 2000/12/WE można by zatem wykluczyć. Natomiast 
postanowienia traktatowe w sprawie swobody zakładania działalności (art. 43 WE) oraz 
swobody świadczenia usług (art. 49 WE) mogły zostać naruszone. Komisja zwróci się 
w najbliższych dniach do władz greckich o udzielenie dalszych odnośnych informacji. Taki 
krok nie stanowi formalnego komponentu procedury, lecz ma na celu umożliwienie władzom 
greckim wyjaśnienia, dlaczego pozycja monopolisty Rolnego Banku Grecji, ich zdaniem, 
miałaby być uzasadniona. Na podstawie otrzymanej odpowiedzi zostanie podjęta decyzja 
o charakterze dalszego postępowania.

5. Dalsza odpowiedź Komisji do petycji 56/2004, otrzymana dnia 30 sierpnia 2006 r.

Komisja odnosi się do informacji dostarczonych podczas posiedzenia Komisji Petycji 
Parlamentu Europejskiego w dniu 12 września 2005 r. Komisja przypomina, że przedmiotowa 
sprawa została już przeanalizowana w trakcie rozpatrywania skargi.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od władz greckich większość przywilejów Rolnego 
Banku Grecji zostało już zniesionych. Rolny Bank Grecji tylko w jednej kwestii jest 
traktowany inaczej niż inne banki: może on bezpośrednio wyegzekwować roszczenia z 
dokumentów kredytowych bez konieczności przedstawiania tytułu wykonawczego, natomiast 
dłużnik może wnieść odwołanie od egzekucji jedynie u sędziego pokoju.
Jednak wydaje się mało prawdopodobne, że ten element zniechęca banki z innych państw 
członkowskich do świadczenia usług finansowych rolnikom greckim oraz do tworzenia 
oddziałów w Grecji, zwłaszcza że Komisja nigdy nie otrzymała skarg ze strony banków. 
Dlatego też wydaje się, że rozważany środek nie ma bezpośredniego wpływu na swobodne 
świadczenie usług lub swobodę przedsiębiorczości.

Komisja będzie na bieżąco informować Parlament Europejski o swoich decyzjach 
dotyczących odpowiedniego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego.

6. Dalsza odpowiedź Komisji do petycji 56/2004, otrzymana dnia 23 marca 2007 r.

Komisja Europejska powołuje się na informacje przekazane na posiedzeniu Komisji Petycji 
w dniu 27 listopada 2006 r. 

Służby Komisji Europejskiej pragną zwrócić uwagę komisji PETI na fakt, że przedmiotowa 
sprawa została zbadana w ramach procedury dotyczącej skargi (nr 2003/5273). Chociaż 
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Komisja zamknęła sprawę w dniu 12 października 2006 r., składający petycję przedstawił 
dwa niedawne orzeczenia greckiego cywilno-karnego sądu najwyższego (Areios Pagos), które 
mogą zainteresować Komisję Petycji.
W orzeczeniach 24 i 25/2006 sąd orzekł, że pozostałe przywileje proceduralne Banku 
Rolnego Grecji naruszają grecką konstytucję. Obejmuje to m.in. przepisy prawne 
umożliwiające bezpośrednią egzekucję roszczeń z dokumentów kredytowych bez 
konieczności przedstawiania tytułu wykonawczego, natomiast zobowiązujące dłużnika do 
wniesienia odwołania od egzekucji jedynie u sędziego pokoju, a nie w sądzie powszechnym.

7. Odpowiedź Komisji do petycji 56/2004 i 948/2006, otrzymana dnia 27 lipca 2007 r.

Składający petycję złożył skargę (2003/5273) do Komisji w dniu 13 października 2003 r. 
Sprawa została zamknięta w dniu 12 października 2006 r. 

Petycję 948/2006 należy rozpatrywać w kontekście petycji 56/2004. Komisja Petycji 
zamknęła postępowanie w sprawie tej petycji na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2006 r., 
a ostatnio ponownie otworzyła. Co się zaś tyczy meritum sprawy, Komisja odwołuje się do 
informacji dostarczonych Komisji Petycji na piśmie i ustnie na posiedzeniach w dniu 
12 września 2005 r. i 27 listopada 2006 r. 

Składający petycję pożyczył pieniądze od Banku Rolnego Grecji (ABG). Stracił on swoje 
mienie, kiedy ABG podjął decyzję o egzekucji zadłużenia. Składający petycję twierdzi, że 
przeprowadzona egzekucja była niezgodna z prawem ze względu na przywileje, jakie ABG 
posiada w stosunku do innych banków. 

Z dochodzenia Komisji, które obejmowało również wymianę korespondencji z władzami 
greckimi, wynika, że oprócz dwóch przywilejów wszystkie pozostałe zostały zniesione. 
Przedmiotowe dwa przywileje obejmują możliwość bezpośredniego wyegzekwowania 
roszczenia bez konieczności przedstawiania tytułu wykonawczego oraz procedurę 
odwoławczą od egzekucji jedynie u sędziego pokoju, nie zaś w sądzie powszechnym. 
Ostatnio grecki Sąd Najwyższy uznał te przywileje za niezgodne z prawem.

Komisja nie znalazła dowodów potwierdzających, że dwa pozostałe przywileje miały 
bezpośredni wpływ na swobodę świadczenia usług lub swobodę prowadzenia działalności 
gospodarczej. W szczególności nie można było stwierdzić, czy przywileje te doprowadziłyby 
do sytuacji, w której świadczenie usług finansowych dla rolników w Grecji lub tworzenie 
oddziałów w Grecji byłoby mniej atrakcyjne dla banków. 

Składający petycję (948/2006) uważa, że skarga została rozpatrzona z nieuzasadnionym 
opóźnieniem, i wydaje się twierdzić, iż Komisja ponosi odpowiedzialność za wynik 
postępowania sądowego, w którym występował przeciw ABG w Grecji. Twierdzi on 
w szczególności, że w piśmie z dnia 23 listopada 2005 r. Komisja poinformowała go, iż 
w opinii władz greckich wszystkie przywileje zostały zniesione, podczas gdy w kolejnym 
piśmie z dnia 20 czerwca 2006 r. Komisja udzieliła mu zupełnie innych danych.

W petycji z dnia 18 października 2006 r. składający petycję informuje, iż grecki oskarżyciel 
publiczny przyjął pogląd, że pozostałe przywileje są zgodne z prawem. Po tym, jak problem 
ten został rozwiązany, kiedy grecki Sąd Najwyższy nie uznał stanowiska oskarżyciela 
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publicznego, składający petycję w kolejnym piśmie z dnia 22 stycznia 2007 r. odnosi się do 
korzystnych wyroków i przywołuje odpowiedzialność Komisji.

Ze uwagi na kwestie wyszczególnione w ustępie I. Komisja nie wszczęła postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, a sprawa została zamknięta w 
dniu 12 października 2006 r. Komisja Petycji najwyraźniej doszła do takich samych 
wniosków i zamknęła petycję 56/2004 na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2006 r.

Wydaje się, że prawny aspekt sprawy został potwierdzony decyzją greckiego Sądu 
Najwyższego: orzekł on, że przedmiotowe przywileje są sprzeczne z grecką konstytucją; nie 
odniósł się natomiast do prawa europejskiego.

Obecnie, kiedy sądy greckie wydały wyroki na korzyść składającego petycję, Komisja nie 
może dalej zajmować się sprawą: skarżący otrzymał wsparcie i nawet gdyby wszczęto 
postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, musiałoby ono 
się zakończyć. 

Co się tyczy stwierdzenia, że Komisja ponosi odpowiedzialność za wynik postępowania 
sądowego, w którym składający petycję występował przeciw ABG, Komisja zauważa, że 
działa ona niezależnie od sądów krajowych i nie posiada kompetencji do ingerowania 
w postępowania prawne prowadzone w państwach członkowskich. Skarżący był o tym 
kilkakrotnie informowany.

W odniesieniu do rzekomo sprzecznych pism Komisja pragnie wyjaśnić, że pismem z dnia 23 
listopada 2005 r. składający petycję został poinformowany, iż zniesione zostały wszystkie
przywileje fiskalne, podczas gdy pismem z dnia 20 czerwca 2006 r. Komisja powiadomiła go, 
iż zniesiono wszystkie przywileje oprócz dwóch. Stwierdzenia te nie są sprzeczne, 
lecz odzwierciedlają różne etapy analizy przeprowadzanej przez Komisję.

W odniesieniu do czasu trwania procedury rozpatrywania skargi Komisja pragnie podkreślić 
fakt, że dziewięć razy wymieniała pisma ze skarżącym, a dwa razy z władzami greckimi. 
Ponadto w trakcie dochodzenia konsultowano się z kilkoma służbami Komisji. Komisja 
chciałaby również zwrócić uwagę na obszerność dokumentacji przedłożonej przez 
skarżącego: przeanalizowano i częściowo przetłumaczono kilkaset stron korespondencji w 
języku greckim.

Petycja straciła na aktualności wraz z korzystnymi orzeczeniami greckiego Sądu 
Najwyższego. Komisja ponownie podkreśla swój wniosek, zgodnie z którym nie doszło do 
naruszenia prawa wspólnotowego. Ponadto z uwagi na złożoność sprawy Komisja nie zgadza 
się ze stwierdzeniem, iż doszło do zbytnich opóźnień w procedurze decyzyjnej.

8. Dalsza odpowiedź Komisji do petycji 0948/2006, otrzymana dnia 6 września 2011 
r.

Składający petycję, który pożyczył pieniądze od Banku Rolnego Grecji (ABG), stracił swoje 
mienie, gdy bank podjął decyzję o egzekucji zadłużenia. Składający petycję twierdzi, że 
przeprowadzona egzekucja była niezgodna z prawem ze względu na przywileje, jakie ABG 
posiada w stosunku do innych banków. Gdy poprzednia petycja (56/2004) dotycząca tej samej 
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sprawy została zamknięta, składający petycję złożył skargę do Komisji oraz nową petycję 
(948/2006) do Parlamentu Europejskiego.

Po przeprowadzeniu dochodzeń w latach 2005–2006 Komisja zakończyła rozpatrywanie 
skargi po korzystnych wyrokach greckiego Sądu Najwyższego i sądu apelacyjnego. Sprawa 
została następnie skierowana ponownie do sądu pierwszej instancji w Tebach w celu 
wykonania wyroku.

W piśmie z dnia 8 kwietnia 2011 r. składający petycję zwrócił się do Komisji o ponowne 
rozpatrzenie petycji w związku z obawą, że na wykonanie wyroku może mieć wpływ 
odwołanie złożone przez ABG, które przedłuży procedurę i ostatecznie uniemożliwi mu 
dochodzenie sprawiedliwości. W związku z powyższymi obawami Komisja stwierdza, że 
ostatnie pismo przesłane przez składającego petycję nie zawiera nowych informacji, które 
mogłyby stanowić podstawę do ponownego rozpatrzenia przedmiotowej sprawy. Ponadto 
Komisja ponownie zwraca uwagę na to, że nie ma uprawnień do interweniowania w 
postępowania sądowe w państwach członkowskich oraz że musi działać niezależnie od sądów 
krajowych. Skarżący był już o tym kilkakrotnie informowany. Składający petycję stwierdził 
również, że Komisja miała rzekomo zwrócić się do Grecji o uchylenie niektórych decyzji 
dotyczących swobodnego przepływu osób, prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia 
usług do dnia 16 kwietnia 2011 r. Komisja nie ustalała jednak żadnego terminu w związku z 
tą sprawą.

Oprócz wyżej wspomnianego listu otrzymano również pismo posła Nikolaosa Chountisa z 
dnia 18 maja 2011 r., w którym opis okoliczności sprawy podsumowany jest wzmianką o 
tym, że Europejski Trybunał Praw Człowieka potępił Grecję za przekroczenie racjonalnego 
czasu postępowania w podobnej sprawie (petycja 1075/2001). Orzeczenie Trybunału, wydane 
w 2008 r., do dziś nie zostało wykonane. W odpowiedzi Komisja pragnie zwrócić uwagę na 
to, że problem udało się już rozwiązać poprzez system krajowy i przy współpracy z 
Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz że nie może interweniować w sprawach 
dotyczących czasu trwania postępowań krajowych.

Wnioski

Petycja straciła ważność wraz z korzystnym orzeczeniem greckiego Sądu Najwyższego. 
Komisja ponownie stwierdza, że nie do doszło do naruszenia prawa europejskiego, a wniosek 
o ponowne rozpatrzenie sprawy jest bezpodstawny.


