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Tárgy: Eleftherios Folidis, görög állampolgár által benyújtott 0056/2004 sz. petíció a 
Görög Mezőgazdasági Banknál (ATE) tapasztalható állítólagos 
szabálytalanságokról

Ioannis Barakakos, görög állampolgár által a „Tipopiitiria Thivas” 
vállalkozás nevében benyújtott 0948/2006 sz. petíció a Görög Mezőgazdasági 
Bank (ATE) különleges kiváltságai megtartásával kapcsolatos panaszának a 
Belső Piaci Főigazgatóságnál történt lassú feldolgozásáról

1. Az 56/2004 sz. petíció összefoglalása

Hivatkozással egy, a Közösség által finanszírozott üvegházprojektben elszenvedett 
veszteségeiről szóló korábbi petíciójára, a petíció benyújtója felszólítja az Európai 
Parlamentet, hogy vizsgálja ki az államilag irányított Görög Mezőgazdasági Bank működését 
és banki gyakorlatát. A petíció benyújtója megkérdőjelezi a Közösség által finanszírozott 
projekttel kapcsolatban felvett kölcsönére a bank által felszámított pótkamat törvényességét, 
és fenntartja azt az állítását, hogy a Görög Mezőgazdasági Bank, amelytől a termelőknek az 
EU-támogatásokat kell igényelniük, már évek óta a szabad piac és a korlátozás nélküli 
verseny közösségi jogszabályaival és alapelveivel, továbbá a Szerződés állami támogatásokról 
szóló rendelkezéseivel ellentétes módon tevékenykedik.

A 948/2006 sz. petíció összefoglalása

A petíció benyújtója 2003 októberében ügyvédje útján panaszt nyújtott be a Bizottsághoz 
(2003/5273 sz. panasz) a Görög Mezőgazdasági Bank által megtartott kiváltságokról, 
amelyekkel a részvénytársasággá alakulását követően még mindig él. A petíció benyújtója 
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tiltakozik amiatt, ahogyan a Belső Piaci Főigazgatóság a panaszát feldolgozta. A Bizottság a 
petíció benyújtójának küldött, 2005. november 23-i válaszában megállapította, hogy a görög 
hatóságoktól kapott információi szerint a szóban forgó kiváltságokat megszüntették. A petíció 
benyújtója azonban a görög legfelsőbb bíróság ügyészének nyilatkozatára hivatkozik, aki 
megerősíti, hogy a különleges kiváltságokkal még mindig élnek. Mivel ez így van, a 
Parlament beavatkozását kéri.

2. Az 56/2004 sz. petíció elfogadhatósága

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2004. június 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

A 948/2006 sz. petíció elfogadhatósága

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. március 30. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól az 56/2004. petíciót illetően 2004. október 19-én kapott válasz.

A Bizottság megjegyzi, hogy a Folidis úr által benyújtott petíció egyaránt vonatkozik saját, 
mezőgazdasági termelőként elfoglalt személyes helyzetére, valamint a nemzeti 
törvényhozásra, amely a megítélése szerint a problémáit okozza.
Folidis úr a mezőgazdasági szektorban dolgozott, és néhány évvel ezelőtt kérelmezte, hogy 
részesüljön az EU mezőgazdasági támogatásaiból. Panasza szerint a Görög Mezőgazdasági 
Bank a nemzeti jog alapján Folidis úr hitelezőjének állította magát, és visszatartotta 
adósságának összegét az EU-támogatások összegéből. Elvben az EU-jogszabályok nem 
érintik azt a kérdést, hogy az ügyfelek tartozásait miként kompenzálják a hitelekből. 
Mindazonáltal arra vonatkozóan, hogy a mezőgazdasági támogatásnak tekintett összegeket a 
hitelintézet felhasználhatja-e a támogatások kedvezményezettjeivel szembeni követelései 
kompenzálására, a Bizottság hivatkozik a Fischler úr által az E-3377/02. sz. írásbeli kérdésre 
adott válaszra.

Petíciójának második részében Folidis úr felhívja a Bizottság figyelmét a Görög 
Mezőgazdasági Banknak különleges jogállást biztosító nemzeti törvények és a közösségi jog, 
különösen a banki irányelv1 közötti összeütközés lehetőségére. Folidis úr szerint, a nemzeti 
jogszabály összeegyeztethetetlen a Közösségnek a bankszektorra vonatkozó rendelkezéseivel, 
de nem világítja meg azt, hogy milyen mértékben és milyen okból ütközik a görög jog a 
közösségi jogba.

A Bizottság vizsgálatot indított annak tisztázására, hogy a Görög Mezőgazdasági Bank 
számára biztosított állítólagos kiváltságok összeegyeztethetők-e a közösségi joggal.

A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet arról, hogy májusban közigazgatási levelet 
küldött Görögországba, melyben bekéri a vonatkozó törvényeket, és bizonyos 
felvilágosításokat kér a Görög Mezőgazdasági Bank jelenlegi jogállásáról és működési 
szabályairól.

                                               
1 A hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2000. március 20-i 2000/12/EK 
európai parlamenti és a tanácsi irányelv. Hivatalos Lap L 126., 2000.5.26., 0001. o.
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Görögország 2004. július 19-én válaszolt. 
A Bizottság jelenleg vizsgálja a görög hatóságok által megküldött törvényeket és 
magyarázatokat. Az ügy minden további fejleményéről megfelelően tájékoztatni fogja az 
Európai Parlamentet.

4. A Bizottságtól az 56/2004. petíciót illetően 2005. július 12-én kapott válasz.

A 2004. októberi válaszban bejelentett vizsgálattal összhangban befejeződött annak a görög 
írásbeli álláspontnak az elemzése, amely pontosabb képet nyújtott az állítólag a közösségi 
jogba ütköző görög törvény hatályáról és tartalmáról. Az első jogi elemzés azonban azt jelzi, 
hogy ez a törvény nem egyértelműen biztosít monopolhelyzetet a Görög Mezőgazdasági Bank 
számára, inkább olyan környezetet képes teremteni, amely hasonló hatással bír. Például a 
Görög Mezőgazdasági Banknak mint hitelezőnek hitel késedelmes törlesztése esetén más 
hitelintézetek előtt van joga behajtani a bármely adóssal szemben fennálló követeléseit.

A 2000/12/EK banki irányelv megsértése kizárható. Elképzelhető azonban, hogy a 
Szerződésnek a letelepedés szabadságáról (az EK-Szerződés 43. cikke) és a szolgáltatások 
nyújtásának szabadságáról (az EK-Szerződés 49. cikke) szóló rendelkezéseit megsértették. 
Néhány napon belül további tényszerű információk bekérésére kerül sor a görög hatóságoktól. 
Ez a lépés nem képezi a hivatalos eljárás részét, célja inkább az, hogy lehetőséget biztosítson 
a görög hatóságoknak, hogy benyújtsák érveiket arról, véleményük szerint miért indokolt a 
Görög Mezőgazdasági Bank monopolhelyzete. A válasz alapján születik majd döntés arról, 
hogy miként kell továbblépni.

5. A Bizottságtól az 56/2004. petíciót illetően 2006. augusztus 30-án kapott kiegészítő 
válasz

A Bizottság hivatkozik az Európai Parlament Petíciós Bizottságának 2005. szeptember 12-i 
ülésén kapott információkra. A Bizottság emlékeztet rá, hogy a kérdést egy panasz kapcsán 
már megvizsgálták.
A görög hatóságoktól kapott tájékoztatás szerint a Görög Mezőgazdasági Bank kiváltságainak 
zömét már megszüntették. Egyetlen terület maradt, ahol a Görög Mezőgazdasági Bank más 
bánásmódban részesül, mint a többi bank: az adósságot végrehajtást elrendelő végzés nélkül 
közvetlenül végrehajthatja, és az adós a végrehajtás ellen kizárólag a békebíró útján emelhet 
kifogást.

Mindazonáltal úgy látszik, hogy ez a fennmaradó elem nem veszi el a többi tagállam 
bankjainak kedvét attól, hogy pénzügyi szolgáltatásokat nyújtsanak a görög mezőgazdasági 
termelőknek, vagy Görögországban fiókokat hozzanak létre, annál is inkább, mivel a 
Bizottsághoz még soha nem érkezett panasz a bankoktól. Éppen ezért úgy tűnik, hogy a 
szóban forgó intézkedés nem gyakorol közvetlen hatást a szolgáltatásnyújtás vagy a 
letelepedés szabadságára.

A Bizottság továbbra is tájékoztatni fogja az Európai Parlamentet a Bizottság által a jogsértési 
eljárás keretében meghozott valamennyi határozatról.

6. A Bizottságtól az 56/2004. petíciót illetően 2007. március 23-án kapott kiegészítő 
válasz.
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A Bizottság a Petíciós Bizottság 2006. november 27-i ülésén kapott információkra hivatkozik. 
A Bizottság szolgálatai szeretnék felhívni a bizottság figyelmét arra, hogy egy (2003/5273. 
sz.) panasz kapcsán már megvizsgálták a kérdést. Ugyan a Bizottság 2006. október 12-én 
lezárta az ügyet, a panaszos benyújtotta a görög Legfelső Polgári és Büntetőbíróság (Areios 
Pagos) két legutóbbi ítéletét, amely érdekes lehet a bizottság számára.
A 2006/24. és a 2006/25. sz. határozataiban a bíróság kimondta, hogy a Görög 
Mezőgazdasági Bank fennmaradó eljárási kiváltságai sértik a görög alkotmányt. Ez többek 
között magában foglalja azokat a jogi rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik az adósság 
közvetlen, végrehajtást elrendelő végzés nélküli végrehajtását, és amelyek előírják, hogy az 
adós kizárólag a békebíró és nem rendes bíróság útján emelhet ez ellen kifogást.

7. A Bizottságtól az 56/2004 és 948/2006 sz. petíciót illetően 2007. július 27-én kapott 
kiegészítő válasz.

A petíció benyújtója 2003. október 13-án panaszt (2003/5273) nyújtott be a Bizottsághoz. Az 
ügyet 2006. október 12-én lezárták. 

A 948/2006 sz. petíciót az 56/2004 sz. petíció összefüggésében kell vizsgálni. A Petíciós 
Bizottság ezt a petíciót a 2006. november 27-i ülésén lezárta, és a közelmúltban ismét 
megnyitotta. A Bizottság ezért az ügy érdemi része tekintetében a Petíciós Bizottsággal a 
2005. szeptember 12-i és 2006. november 27-i ülésén írásban és szóban ismertetett 
információkra hivatkozik. 

A petíció benyújtója kölcsönt vett fel a Görög Mezőgazdasági Banktól (ABG). Elveszítette 
ingatlanjait, amikor az ABG úgy döntött, hogy visszafizetteti a hitelt. Azt állítja, hogy az 
ellene irányuló fenti végrehajtás az ABG-t a más bankokhoz képest megillető kiváltságok 
miatt illegális volt. 

A Bizottság vizsgálatai szerint – amelyeknek a görög hatóságokkal folytatott levelezés is 
részét képezte – az említett kiváltságokat kettő kivételével megszüntették. A két fennmaradó 
kiváltság azzal jár, hogy az adósságot végrehajtást elrendelő végzés nélkül közvetlenül 
behajthatja, és a végrehajtás ellen a hagyományos bíróság helyett békebíró útján lehet kifogást 
emelni. Ezeket a kiváltságokat a görög legfelső bíróság nemrég törvényellenesnek 
nyilvánította.

A Bizottság nem talált arra utaló bizonyítékot, hogy a két fennmaradó kiváltság közvetlen 
hatást gyakorolt a szolgáltatások szabad nyújtására vagy a letelepedés szabadságára. 
Különösen nem lehetett arra a következtetésre jutni, hogy ezek a kiváltságok elvennék a 
bankok kedvét attól, hogy Görögországban pénzügyi szolgáltatásokat nyújtsanak a 
mezőgazdasági termelőknek, vagy görögországi fiókot hozzanak létre. 

A petíció benyújtója (948/2006) azt állítja, hogy panaszát indokolatlan késéssel kezelték, és a 
jelek szerint úgy gondolja, hogy a Bizottság felelős a Görögországban az ABG ellen indított 
jogi eljárásának kimeneteléért. Különösen azt állítja, hogy a Bizottság a 2005. november 23-i 
levelében úgy tájékoztatta őt, hogy a görög hatóságok szerint az összes kiváltságot 
megszüntették, míg a későbbi, 2006. június 20-i levelében a Bizottság ennek ellenkezőjét 
közölte.
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A 2006. október 18-i petíciójában az ellen emelt panaszt, hogy a görög államügyész 
álláspontja szerint a fennmaradó kiváltságok jogszerűek. Később ez a probléma megoldódott, 
mert a görög legfelső bíróság érvénytelenítette az államügyész álláspontját, és a petíció 
benyújtója a következő, 2007. január 22-i levelében hivatkozik a kedvező ítéletekre, és a 
Bizottság felelősségére utal.

A Bizottság a fenti I. pontban leírt okokból nem indított jogsértési eljárást, és az ügyet 2006. 
október 12-én lezárták. A Petíciós Bizottság a jelek szerint ugyanezt az érvelést követte, és az 
56/2004 sz. petíciót a 2006. november 27-i ülésén lezárta.

Az ügy jogi szempontjait a görög legfelsőbb bíróság határozatai megerősíteni látszanak: úgy 
határozott, hogy a kiváltságok ellentétesek a görög alkotmánnyal; az európai jogra nem 
hivatkozott.

Most, hogy a görög bíróság a panaszos számára kedvező ítéleteket hozott, a Bizottság nem 
tud tovább foglalkozni az üggyel: a panaszos jogorvoslatban részesült, és még ha fenn is állt 
volna jogsértés, az megszűnt. 

Ami azt az állítást illeti, hogy az ABG elleni pereinek kimeneteléért a Bizottság a felelős, a 
Bizottság megállapítja, hogy a nemzeti bíróságoktól függetlenül jár el, és nem tartozik a 
hatáskörébe, hogy a tagállamokban folyó jogi eljárásokba beavatkozzon. A panaszos több 
alkalommal ennek megfelelő tájékoztatást kapott.

Az állítólag ellentmondásos leveleket illetően a Bizottság szeretné tisztázni, hogy a 2005. 
november 23-i levelében a petíció benyújtóját arról tájékoztatta, hogy az összes fiskális 
kiváltságot megszüntették, míg a 2006. június 20-i levelében a Bizottság arról értesítette, hogy 
kettő kivételével az összes kiváltságot megszüntették. Ez nem ellentmondásos, hanem a 
Bizottság elemzésének különböző szakaszait tükrözi.

A panasztételi eljárás időtartama tekintetében a Bizottság arra kíván hivatkozni, hogy a 
panaszossal kilenc, a görög hatóságokkal pedig két levélváltás történt. Ezenfelül a Bizottság 
több szolgálatával konzultáltak a vizsgálatok során. A Bizottság fel kívánja hívni a figyelmet 
a panaszos által benyújtott dokumentumok terjedelmére is: több száz oldalnyi görög levelezés 
elemezésére és részleges fordítására került sor.

A petíció a görög legfelső bíróság kedvező határozataival lényegében elavult. A Bizottság 
ismét hangsúlyozza azt a következtetését, hogy nem volt szó a közösségi jog megsértéséről. 
Figyelembe véve továbbá az ügy összetettségét, a Bizottság nem ért egyet azzal a felvetéssel, 
hogy a döntéshozatali folyamatában indokolatlan késedelem következett be.

8. A Bizottságtól az 0948/2006. petíciót illetően 2011. szeptember 6-án kapott újabb 
válasz.

A petíció benyújtója, aki kölcsönt vett fel a Görög Mezőgazdasági Banktól (ABG), 
elveszítette ingatlanjait, amikor az ABG úgy döntött, hogy visszafizetteti a hitelt. Azt állítja, 
hogy az ellene irányuló fenti végrehajtás az ABG-t a más bankokhoz képest megillető 
kiváltságok miatt illegális volt. Miután egy korábbi, ugyanerre az esetre vonatkozó petíciót 
(56/2004) lezártak, panaszt nyújtott be a Bizottsággal szemben és újabb petíciót (948/2006) 
nyújtott be az Európai Parlamenthez.
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A Bizottság a 2005–2006-ban végzett vizsgálódásai eredményeként a görög legfelső bíróság 
és a fellebbviteli bíróság kedvező ítéletét követően lezárta a panaszt. Ezután az ügyet a thivai 
elsőfokú bírósághoz utalták vissza végrehajtásra.

2011. április 8-i levelében a petíció benyújtója arra kérte a Petíciós Bizottságot, hogy újra 
vizsgálja meg az általa benyújtott petíciót, mert az ABG fellebbezése befolyásolhatja a 
végrehajtást, ami lassítaná a folyamatot és így végül megakadályozná az igazságszolgáltatást. 
A Bizottság ezen aggodalmakat figyelembe véve úgy véle, hogy a petíció benyújtójának 
legutóbbi levele nem tartalmaz olyan új elemeket, amelyek miatt újra meg kellene vizsgálni 
az ügyet. A Bizottság ezennel megerősíti továbbá, hogy nincs hatásköre beavatkozni a 
tagállamokban folyó bírósági eljárásokba, és hogy a nemzeti bíróságoktól függetlenül kell 
eljárnia. A panaszos már több alkalommal ennek megfelelő tájékoztatást kapott. A petíció 
benyújtója azt is megjegyezte, hogy a Bizottság állítólag felkérte Görögországot, hogy 2011. 
április 16-ig vonjon vissza bizonyos határozatokat, amelyek befolyásolják a személyek szabad 
mozgását, a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságát. A Bizottság azonban nem írt elő 
határidőt.

A fent említett levelet követte Nikolaos Chountis képviselő 2011. május 18-i levele, amely 
tartalmazza az ügy teljes hátterét, és megemlíti, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága egy 
hasonló üggyel kapcsolatban (1075/2001. számú petíció) már elítélte Görögországot, mert 
túllépte az eljárások lefolytatására kiszabott elvárható időt. Ezt a 2008-as ítéletet a mai napig 
nem hajtották végre. Válaszában a Bizottság rámutat, hogy a nemzeti igazságszolgáltatási 
rendszeren belül, illetve az Emberi Jogok Európai Bírósága által már megtörtént a 
jogorvoslat, és a Bíróság nem avatkozhat bele a nemzeti eljárások hosszára vonatkozó 
kérdésekbe.

Következtetés

A petíció a görög legfelső bíróság kedvező határozatával lényegében elavult. A Bizottság 
megismétli azon következtetését, hogy nincs szó az európai jog megsértéséről és az ügy újra 
megvizsgálására irányuló kérelem megalapozatlan.

9. A Bizottságtól az 0948/2006. (REV II) petíciót illetően 2011. december 16-án kapott 
újabb válasz.

2011. október 25-én a petíció benyújtójának új jogi képviselője tájékoztatta a Bizottságot 
arról, hogy elküldtek két levelet a hellén parlament intézményekért és átláthatóságáért felelős 
bizottságának, ezek másolatát pedig a pénzügyi és gazdasági miniszternek, illetve a fejlesztési 
és agrárfejlesztési miniszternek, amelyekben a panaszos kérte, hogy még ha késve is, de 
hajtsák végre a Bizottság Belső Piaci Főigazgatósága szintjén hozott határozatokat. A Görög 
Mezőgazdasági Bankkal kapcsolatos függő ügye kapcsán a petíció benyújtója tájékoztatja a 
Bizottságot, hogy a thivai elsőfokú bíróság a pert 2013 márciusára halasztotta, és kéri, hogy 
az ügyet utalják az Európai Bíróság és az OLAF elé.   

A Bizottság ezúton újból megerősíti, hogy 1) nem szólította fel Görögországot arra, hogy 
vonjon vissza egyes, a személyek szabad mozgására, illetve a letelepedés és a 
szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó nemzeti jogszabályokat; 2) nem avatkozhat be a 
nemzeti bírósági eljárások hosszára vonatkozó kérdésekbe; 3) tekintettel arra, hogy a nemzeti 
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bíróságok a panaszos számára már kedvező ítéletet hoztak, az ügy Európai Bíróság elő utalása 
(függetlenül attól, hogy ez lehetséges lenne-e vagy sem) okafogyottá válna. továbbá 4) az 
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) feladata az, hogy a csalás, a korrupció és az egyéb 
jogellenes tevékenységek elleni küzdelemmel védje az Európai Unió érdekeit az uniós 
költségvetés finanszírozásával kapcsolatosan.  
Következtetés

A petíció a görög legfelső bíróság és a fellebbviteli bíróság kedvező határozataival 
lényegében elavult. A Bizottság megismétli azon következtetését, hogy nincs szó az európai 
jog megsértéséről és az ügy újra megvizsgálására irányuló kérelem megalapozatlan.


