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Betreft: Verzoekschrift 0056/2004, ingediend door Eleftherios Folidis (Griekse 
nationaliteit), over vermeende onregelmatigheden bij de Landbouwbank van 
Griekenland (ATE)

Verzoekschrift 0948/2006, ingediend door Ioannis Barakakos (Griekse 
nationaliteit), namens de onderneming Tipopiitiria Thivas, over de trage 
afhandeling door het directoraat-generaal Interne markt en diensten van zijn 
klacht over het behoud van speciale voorrechten door de Landbouwbank van 
Griekenland (ATE)

1. Samenvatting van verzoekschrift 0056/2004

Onder verwijzing naar zijn vorige verzoekschrift, dat betrekking had op de verliezen die hij in 
het kader van een door de Gemeenschappen gefinancierd kassenproject heeft geleden, dringt 
verzoeker er bij het Europees Parlement op aan een onderzoek in te stellen naar de werking 
van de Landbouwbank van Griekenland als staatsbank, en naar de handelwijze die door de 
bank wordt gevolgd. Verzoeker twijfelt onder meer aan de wettigheid van de hoge rente die 
de bank eiste voor de lening die hij in het kader van het bovengenoemde, door de 
Gemeenschappen gefinancierde project ontving. Hij beweert voorts dat de Landbouwbank 
van Griekenland, waartoe producenten zich voor de uitbetaling van communautaire subsidies 
moeten wenden, jarenlang de regels en de beginselen van het Gemeenschapsrecht inzake de 
vrije markt en gezonde mededinging, alsmede de bepalingen van het Verdrag inzake 
staatssteun heeft overtreden.

Samenvatting van verzoekschrift 0948/2006

In oktober 2003 diende indiener via zijn advocaat een klacht in bij de Commissie 
(nr. 2003/5273) over de voorrechten die de ATE heeft behouden en nog altijd geniet na de 
omvorming tot naamloze vennootschap. Indiener protesteert tegen de wijze waarop het 
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directoraat-generaal Interne markt en diensten zijn klacht heeft afgehandeld. In haar antwoord 
van 23 november 2005 verklaarde de Commissie dat de voorrechten in kwestie volgens de 
Griekse autoriteiten waren afgeschaft. Indiener verwijst echter naar een verklaring van de 
openbare aanklager bij het Griekse Hooggerechtshof waaruit blijkt dat de speciale 
voorrechten nog altijd bestaan. Nu dit het geval is, verzoekt hij het Europees Parlement in te 
grijpen.

2. Ontvankelijkheid van verzoekschrift 0056/2004

Ontvankelijk verklaard op 16 juni 2004. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

Ontvankelijkheid van verzoekschrift 0948/2006

Ontvankelijk verklaard op 30 maart 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie op verzoekschrift 0056/2004, ontvangen op 
19 oktober 2004

De Commissie merkt op dat het door de heer Folidis ingediende verzoekschrift zowel 
betrekking heeft op zijn persoonlijke situatie als landbouwer als op de nationale wetgeving die 
hij als de oorzaak van zijn problemen ziet.
De heer Folidis heeft in de landbouwsector gewerkt en heeft enige jaren geleden een aanvraag 
gedaan voor landbouwsubsidies van de EU. Zijn klacht is dat de Landbouwbank van 
Griekenland op basis van het nationaal recht beweerde een crediteur van de heer Folidis te 
zijn en om die reden het schuldbedrag van de EU-subsidies heeft afgetrokken. In beginsel 
wordt het recht om de schulden van klanten met kredieten te compenseren niet geregeld door 
de EU-wetgeving. Wat betreft de mogelijkheid om bedragen die als landbouwsubsidies zijn 
toegekend te compenseren met claims van de kredietinstelling op de begunstigde van de 
steun, verwijst de Commissie echter naar het antwoord van de heer Fischler op schriftelijke 
vraag E-3377/2002.

In het tweede deel van zijn verzoekschrift vestigt de heer Folidis de aandacht van de 
Commissie op een mogelijke tegenstrijdigheid tussen de nationale wetgeving, die een speciale 
status toekent aan de Landbouwbank van Griekenland, en het communautair recht, met name 
de bankrichtlijn1. Volgens de heer Folidis is de nationale wetgeving onverenigbaar met de 
communautaire voorschriften in de banksector, maar hij licht niet toe in welke mate of om 
welke redenen de Griekse wetgeving strijdig zou zijn met de communautaire wetgeving.

De Commissie voert momenteel een onderzoek uit om na te gaan of de vermeende 
voorrechten die aan de Landbouwbank van Griekenland zijn toegekend verenigbaar zijn met 
het communautair recht.
De Commissie laat het Europees Parlement weten dat er in mei een administratief schrijven is 
gericht aan de Griekse overheid waarin zij de tekst vraagt van de desbetreffende wetten 
alsook enige uitleg over de huidige status en de huidige regelgeving inzake de Landbouwbank 

                                               
1 Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de toegang tot en 
de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen. PB L 126 van 26/5/2000 blz. 1.
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van Griekenland.
Griekenland heeft op 19 juli 2004 geantwoord.

De Commissie analyseert momenteel de wetteksten en de uitleg van de Griekse overheid. Zij 
zal het Europees Parlement op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie op verzoekschrift 0056/2004, ontvangen 
op 12 juli 2005

Overeenkomstig de door de Commissie in haar antwoord van oktober 2004 aangekondigde 
follow-up is er een analyse uitgevoerd van het standpunt van de Griekse overheid, die een 
duidelijker beeld geeft van de reikwijdte en de inhoud van de vermeende inbreukmakende 
Griekse wetgeving. Uit een eerste juridische analyse blijkt dat deze wetgeving geen duidelijke 
monopoliepositie toekent aan de Landbouwbank van Griekenland, maar een omgeving zou 
kunnen scheppen met een vergelijkbaar effect. Zo heeft de Landbouwbank van Griekenland 
als crediteur in geval van kredietverzuim ten opzichte van alle debiteuren recht op prioritaire 
voldoening van vorderingen, vóór alle overige kredietinstellingen.

Van inbreuk op de Bankrichtlijn 2000/12/EG is geen sprake. Mogelijk zijn echter de 
verdragsbepalingen inzake vrijheid van vestiging (art. 43 EG) en vrijheid van dienstverlening 
(art. 49 EG) geschonden. De Griekse autoriteiten zal dezer dagen om aanvullende feitelijke 
informatie worden verzocht. Dit is geen formele stap binnen de procedure, maar heeft tot doel 
de Griekse autoriteiten de mogelijkheid te bieden te beargumenteren waarom de 
monopoliepositie van de Landbouwbank van Griekenland gerechtvaardigd is. Op basis van 
het antwoord van de Griekse overheid zal over de verdere voortgang worden beslist.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie op verzoekschrift 0056/2004, ontvangen 
op 30 augustus 2006

De Commissie verwijst naar de informatie die is verstrekt tijdens de vergadering van de 
Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement op 12 september 2005. De 
Commissie herinnert eraan dat dit onderwerp al eerder is bestudeerd in het kader van een 
klacht.
Volgens de van de Griekse autoriteiten ontvangen informatie zijn de meeste voorrechten van 
de Landbouwbank van Griekenland al ingetrokken. Er resteert slechts één aspect waar de 
Landbouwbank van Griekenland anders wordt behandeld dan andere banken: de bank kan 
rechtstreeks de naleving van leenovereenkomsten afdwingen zonder rechterlijk dwangbevel, 
en een schuldenaar kan daartegen uitsluitend bij de Griekse kantonrechter beroep aantekenen.

Het is echter niet waarschijnlijk dat dit resterende punt het voor banken in andere lidstaten 
minder aantrekkelijk zou maken om financiële diensten te verlenen aan landbouwers in 
Griekenland of een filiaal in Griekenland te openen, met name omdat de Commissie nooit 
klachten van banken heeft ontvangen. Het lijkt er dus op dat de bewuste maatregel geen 
directe gevolgen lijkt te hebben voor de vrije dienstverlening of de vrijheid van vestiging.
De Commissie zal het Europees Parlement op de hoogte houden van een eventuele beslissing 
die zij zal nemen in het kader van de betreffende inbreukprocedure.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie op verzoekschrift 0056/2004, ontvangen 
op 23 maart 2007



PE472.171v02-00 4/7 CM\887549NL.doc

NL

De Commissie verwijst naar de informatie die is verstrekt tijdens de vergadering van de 
Commissie verzoekschriften van 27 november 2006.

De Commissiediensten willen de Commissie erop wijzen dat het onderwerp is bestudeerd in 
het kader van een klacht (nr. 2003/5273). Hoewel de Commissie de zaak op 12 oktober 2006 
heeft afgesloten, diende de klager twee recente arresten van het Griekse Hooggerechtshof 
voor burgerlijk en strafrecht (Areios Pagos) in die van belang kunnen zijn voor de Commissie.

In haar besluiten 24/2006 en 25/2006 oordeelde het Griekse Hooggerechtshof dat de 
resterende procedurele voorrechten van de Landbouwbank van Griekenland de Griekse 
grondwet schenden. Dit omvat onder andere de wettelijke voorzieningen die toelaten de 
naleving van leenovereenkomsten af te dwingen zonder rechterlijk dwangbevel, en die ervoor 
zorgen dat een schuldenaar uitsluitend bij de vrederechter en niet bij gewone rechtbanken 
beroep kan aantekenen.

7. Antwoord van de Commissie op beide verzoekschriften 0056/2004 en 0948/2006, 
ontvangen op 27 juli 2007

Indiener heeft op 13 oktober 2003 een klacht (nr. 2003/5273) ingediend bij de Commissie. Op 
12 oktober 2006 is de zaak gesloten.

Verzoekschrift 0948/2006 moet gezien worden in de context van verzoekschrift 0056/2004.
De Commissie verzoekschriften heeft dit verzoekschrift tijdens haar vergadering van 
27 november 2006 gesloten en heeft het onlangs heropend. Voor wat betreft de gegrondheid 
van de zaak verwijst de Commissie daarom naar de informatie die tijdens de vergaderingen 
van 12 september 2005 en 27 november 2006 schriftelijk en mondeling aan de Commissie 
verzoekschriften is verstrekt.

Indiener had geld geleend van de Landbouwbank van Griekenland (ATE). Hij verloor zijn
bezittingen toen de ATE besloot het krediet te verhalen. Hij stelde dat die tenuitvoerlegging 
tegen hem onwettig was vanwege voorrechten die de ATE genoot ten opzichte van andere 
banken.

Volgens de onderzoeken van de Commissie, waarvan een briefwisseling met de Griekse 
autoriteiten deel uitmaakte, zijn al deze voorrechten, met uitzondering van twee, afgeschaft.
De twee resterende voorrechten hielden in dat de ATE rechtstreeks de naleving van 
leenovereenkomsten kon afdwingen zonder rechterlijk dwangbevel en dat een schuldenaar 
daartegen uitsluitend bij de vrederechter en niet bij gewone rechtbanken beroep kon 
aantekenen. Deze voorrechten zijn onlangs door het Griekse Hooggerechtshof onwettig 
verklaard.
De Commissie heeft geen bewijzen gevonden dat de twee resterende voorrechten directe 
gevolgen hadden voor de vrije dienstverlening of de vrijheid van vestiging. Met name kon 
niet worden geconcludeerd dat deze voorrechten het voor banken minder aantrekkelijk zouden 
maken om financiële diensten te verlenen aan landbouwers in Griekenland of een filiaal in 
Griekenland te openen.

Indiener van verzoekschrift 0948/2006 stelt dat de klacht met ongerechtvaardigde vertraging 
is behandeld, en lijkt te concluderen dat de Commissie verantwoordelijk is voor het resultaat 
van zijn rechtszaak tegen de ATE in Griekenland. Hij stelt met name dat de Commissie hem 
in haar brief van 23 november 2005 heeft medegedeeld dat volgens de Griekse autoriteiten 
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alle voorrechten afgeschaft waren, terwijl de Commissie hem in haar volgende brief van 
20 juni 2006 het tegenovergestelde mededeelde.

In zijn verzoekschrift van 18 oktober 2006 klaagde hij dat de Griekse openbare aanklager van 
mening was dat de resterende voorrechten wettig waren. Nadat dit probleem was opgelost 
omdat het Griekse Hooggerechtshof het standpunt van de openbare aanklager verwierp, 
verwijst hij in zijn volgende schrijven van 22 januari 2007 naar de voor hem gunstige 
uitspraken en doet hij een beroep op de verantwoordelijkheid van de Commissie.
Om de hierboven onder punt I uiteengezette redenen is de Commissie geen inbreukprocedure 
gestart, en is de zaak op 12 oktober 2006 gesloten. De Commissie verzoekschriften heeft 
blijkbaar met dezelfde redenering verzoekschrift 0056/2004 tijdens haar vergadering op 
27 november 2006 gesloten.
De wettelijke gegrondheid van deze zaak lijkt te zijn bekrachtigd door de besluiten van het 
Griekse Hooggerechtshof, dat vaststelde dat de voorrechten strijdig waren met de Griekse 
grondwet; de Europese wetgeving werd niet genoemd.

Nu de Griekse rechtspraak voor de klager gunstige uitspraken heeft gedaan, kan de 
Commissie deze zaak niet verder opvolgen: de klager in het gelijk is gesteld, terwijl een 
inbreukprocedure, als deze al had bestaan, gestaakt zou worden.
Voor wat betreft zijn stelling dat de Commissie verantwoordelijk zou zijn voor het resultaat 
van zijn rechtszaken tegen de ATE, merkt de Commissie op dat zij onafhankelijk handelt van 
nationale rechtspraak en niet bevoegd is tussenbeide te komen in rechtszaken in lidstaten.
Indiener van de klacht is hier diverse keren over geïnformeerd.
Met betrekking tot de brieven die elkaar zouden tegenspreken, wil de Commissie graag 
verduidelijken dat zij indiener in haar brief van 23 november 2005 heeft geïnformeerd dat alle 
fiscale voorrechten waren afgeschaft, terwijl de Commissie hem in haar brief van 20 juni 
2006 heeft medegedeeld dat op twee na alle voorrechten waren afgeschaft. Dit is niet met 
elkaar in tegenspraak, maar weerspiegelt de verschillende stadia in de analyse van de 
Commissie.
Betreffende de duur van de klachtenprocedure, wil de Commissie graag verwijzen naar het 
feit dat er negen briefwisselingen met indiener van de klacht en twee briefwisselingen met de 
Griekse autoriteiten hebben plaatsgevonden. Bovendien zijn tijdens de onderzoeken diverse 
diensten van de Commissie geraadpleegd. De Commissie wil tevens graag verwijzen naar de 
omvang van de door de klager ingediende documenten: er zijn honderden pagina's aan 
correspondentie in het Grieks geanalyseerd en ten dele vertaald.
In wezen is het verzoekschrift door de gunstige besluiten van het Griekse Hooggerechtshof 
niet meer actueel. De Commissie wijst nogmaals op haar conclusie dat er geen sprake is 
geweest van inbreuk op de Europese wetgeving. Gezien de complexiteit van de zaak is de 
Commissie ook niet van mening dat er sprake is geweest van een ongepaste vertraging in haar 
besluitvormingsprocedure.

8. Aanvullend antwoord van de Commissie op verzoekschrift 0948/2006 (REV), 
ontvangen op 6 september 2011

Indiener, die geld had geleend van de Landbouwbank van Griekenland (ATE), verloor zijn 
bezittingen toen de ATE besloot het krediet te verhalen. Hij stelde dat die tenuitvoerlegging 
tegen hem onwettig was vanwege voorrechten die de ATE genoot ten opzichte van andere 



PE472.171v02-00 6/7 CM\887549NL.doc

NL

banken. Nadat een eerder verzoekschrift (0056/2004) over hetzelfde onderwerp was 
afgesloten, diende hij een klacht in bij de Commissie en diende hij een nieuw verzoekschrift 
(0948/2006) in bij het Europees Parlement.
Na in 2005 en 2006 onderzoek gedaan te hebben, sloot de Commissie de klacht na gunstige 
uitspraken van het Griekse Hooggerechtshof en het Hof van Beroep. Vervolgens werd de zaak 
ter behandeling terugverwezen naar het Gerecht van Eerste Aanleg van Thiva.

Indiener heeft de Commissie verzoekschriften per brief d.d. 8 april 2011 verzocht om zijn 
verzoekschrift opnieuw te onderzoeken, aangezien hij zich zorgen maakt dat de behandeling 
beïnvloed zou kunnen worden door het beroep dat de ATE heeft ingesteld, waardoor de 
procedure langer zou gaan duren en hem uiteindelijk geen recht zou worden gedaan. In 
antwoord op zijn grieven is de Commissie van mening dat de laatste brief van indiener geen 
nieuwe elementen bevat die een nieuw onderzoek van de zaak zouden kunnen rechtvaardigen.
Daarnaast herhaalt de Commissie bij dezen dat zij niet over de bevoegdheid beschikt om op te 
treden in juridische procedures in lidstaten, en dat zij onafhankelijk van nationale gerechten 
moet handelen. Indiener van de klacht is hier al diverse keren over geïnformeerd. Indiener 
heeft tevens vermeld dat de Commissie Griekenland zou hebben verzocht om voor 16 april 
2011 bepaalde uitspraken in te trekken die het vrije verkeer van personen, de vrijheid van 
vestiging en de vrijheid van dienstverlening aantasten. De Commissie heeft een dergelijke 
termijn echter niet gesteld.
De hierboven genoemde brief werd gevolgd door een brief van het Parlementslid Nikolaos 
Chountis d.d. 18 mei 2011, waarin de achtergrond van de zaak wordt aangevuld met de 
vermelding van het feit dat Griekenland in een soortgelijke zaak (verzoekschrift 1075/2001) 
door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is veroordeeld voor overschrijding van 
de redelijke termijn voor procedures. Een dergelijke uitspraak, gedaan in 2008, is tot op heden 
nog niet ten uitvoer gelegd. In antwoord hierop wil de Commissie erop wijzen dat hiervoor 
een rechtsmiddel is verkregen via het nationale stelsel en van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens, en dat zij niet tussenbeide kan komen in kwesties die betrekking 
hebben op de duur van nationale procedures.

Conclusie
In wezen is het verzoekschrift door het gunstige besluit van het Griekse Hooggerechtshof niet 
meer actueel. De Commissie herhaalt haar conclusie dat er geen sprake is van overtreding van 
Europese wetgeving en dat het verzoek tot het opnieuw onderzoeken van de zaak ongegrond 
is.

9. Aanvullend antwoord van de Commissie op verzoekschrift 0948/2006 (REV II), 
ontvangen op 16 december 2011

Op 25 oktober 2011 heeft de nieuwe vertegenwoordiger in rechte van indiener de Commissie 
geïnformeerd dat er twee brieven zijn verstuurd aan de Commissie instellingen en 
transparantie van het Griekse parlement, met een kopie aan de minister van Financiën en 
Economie en de minister van Ontwikkeling en Landbouwontwikkeling, waarin indiener van 
de klacht verzocht om naleving, zelfs met vertraging, van de besluiten die zijn genomen op 
het niveau van het directoraat-generaal Interne markt en diensten van de EU. Voor wat betreft 
de lopende zaak met de Landbouwbank van Griekenland, informeert indiener de Commissie 
over de opschorting door het Gerecht van Eerste Aanleg van Thiva naar maart 2013, en 
verzoekt hij de kwestie in te dienen bij het Hof van Justitie van de EU en bij OLAF.
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De Commissie verklaart hierbij opnieuw dat (1) zij Griekenland geen verplichting heeft 
opgelegd om bepaalde bepalingen in de nationale wetgeving over het vrije verkeer van 
personen, de vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverlening in te trekken; (2) zij 
niet tussenbeide kan komen in kwesties die betrekking hebben op de duur van nationale 
procedures; (3) aangezien de nationale rechtbanken al gunstige uitspraken voor indiener heeft 
gedaan, een zaak bij het Hof van Justitie van de EU (ongeacht het feit of het al dan niet 
mogelijk is een dergelijke zaak aanhangig te maken) ongegrond zou zijn; en (4) het de missie 
van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) is om de financiële belangen van de 
Europese Unie te beschermen door fraude, corruptie en andere illegale activiteiten in verband 
met de financiën uit de EU-begroting te bestrijden.

Conclusie
In wezen is het verzoekschrift door de gunstige besluiten van het Griekse Hooggerechtshof en 
het Hof van Beroep niet meer actueel. De Commissie herhaalt haar conclusie dat er geen 
sprake is van overtreding van Europese wetgeving, en dat het verzoek tot het opnieuw 
onderzoeken van de zaak niet met recht kan worden geaccepteerd.


