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Ref.: Petiția nr. 0056/2004 , adresată de Eleftherios Folidis, de cetățenie greacă,
privind presupuse nereguli la Banca Agricolă a Greciei (BAG)

Petiția nr. 0948/2006 , adresată de Ioannis Barakakos, de cetățenie greacă, în 
numele întreprinderii „Tipopiitiria Thivas”, privind procesarea lentă de către DG 
MARKT a plângerii sale în legătură cu reținerea din partea Băncii Agricole a 
Greciei (BAG) a unor privilegii speciale

1. Rezumatul petiției nr. 56/2004

Cu referire la petiția sa anterioară privind pierderile suferite în legătură cu proiectul unei sere 
cu finanțare comunitară, petiționarul solicită Parlamentului European să investigheze modul 
de funcționare a Băncii Agricole de Stat a Greciei și practicile bancare ale acesteia. 
Petiționarul pune sub semnul întrebării legalitatea dobânzii suplimentare percepute de bancă 
pentru împrumutul contractat de el în vederea proiectului cu finanțare comunitară și susține că 
Banca Agricolă a Greciei, de la care producătorii trebuie să obțină ajutor UE, încalcă de mai 
mulți ani normele și principiile comunitare privind piața liberă și competiția nerestricționată, 
precum și prevederile tratatului privind ajutorul de stat.

Rezumatul petiției nr. 948/2006

În octombrie 2003, petiționarul a depus prin intermediul avocatului său o plângere către 
Comisie (Plângerea nr. 2003/5273) privind privilegiile pe care Banca Agricolă a Greciei le-a 
reținut și exercită încă după transformarea într-o companie publică anonimă. Petiționarul 
denunță modul în care DG MARKT i-a prezentat plângerea. În răspunsul său din 
23 noiembrie 2005 către petiționar, Comisia a menționat că privilegiile în cauză au fost 
abrogate conform informațiilor pe care aceasta le-a obținut de la autoritățile grecești. Totuși, 
petiționarul face referire la o declarație făcută de procuratura din Curtea Supremă din Grecia 
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care confirmă că privilegiile specifice sunt încă exercitate. Date fiind acestea, acesta solicită 
intervenția Parlamentului.

2. Admisibilitate pentru petiția nr. 56/2004

Declarată admisibilă la 16 iunie 2004. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

Admisibilitate pentru petiția nr. 948/2006

Declarată admisibilă la 30 martie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei privind petiția nr. 56/2004, primit la 19 octombrie 2004

Comisia precizează că petiția înaintată de dl Folidis privește atât statutul său particular ca 
fermier, cât și legislația națională pe care acesta o consideră a fi cauza problemelor sale.

Dl Folidis a lucrat în sectorul agricol și a solicitat în urmă cu câțiva ani să beneficieze de 
subvențiile UE pentru agricultură. Conform plângerii sale, Banca Agricolă a Greciei, în baza 
legislației naționale, s-a revendicat drept creditor al domnului Folidis și a reținut prin urmare 
valoarea datoriei din subvențiile UE. În principiu, dreptul de a compensa cu credite datoriile 
clienților nu este abordat de legislația UE. Cu toate acestea, în ceea ce privește posibilitatea de 
compensare a sumelor atribuite ca subvenții agricole prin revendicări ale instituției de credit 
împotriva beneficiarului subvențiilor, Comisia face referire la răspunsul dat de domnul 
Fischler la chestionarea scrisă E-3377/02.

În a doua parte a petiției sale, dl Folidis atrage atenția Comisiei asupra posibilului conflict 
dintre legislațiile naționale care atribuie un statut special Băncii Agricole a Greciei și dreptul 
comunitar, în special Directiva Bancară1. Potrivit domnului Folidis, legislația națională este 
incompatibilă cu prevederile comunitare din sectorul bancar, dar acesta nu precizează în ce 
măsură și din care motive legislația grecească ar încălca dreptul comunitar.
Comisia desfășoară în prezent o investigație pentru a evalua dacă pretinsele privilegii acordate 
Băncii Agricole a Greciei sunt compatibile cu dreptul comunitar.
Comisia informează Parlamentul European că o scrisoare administrativă a fost trimisă părții 
grecești în mai, solicitându-i prevederile legislative aplicabile și unele clarificări privind 
statutul actual al Băncii Agricole a Greciei și reglementările care o guvernează.

Grecia a răspuns la 19 iulie 2004.
Comisia cercetează în prezent legile și explicațiile prezentate de autoritățile grecești. Ea va 
ține la curent Parlamentul European asupra oricărei evoluții ulterioare.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei pentru petiția nr. 56/2004, primit la 
12 iulie 2005

                                               
1 Directiva 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind inițierea și 
exercitarea activității instituțiilor de credit, JO L 126, 26.5.2000, p. 1.
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În linie cu completarea anunțată în răspunsul său din octombrie 2004, s-a realizat o analiză a 
documentului de poziție al Greciei, care a furnizat o imagine mai clară a dimensiunii și 
conținutului legii grecești presupuse a încălca dreptul comunitar. O primă analiză juridică 
indică faptul că această lege nu acordă în mod clar o poziție de monopol Băncii Agricole a 
Greciei ci, mai degrabă, ar putea crea un mediu care să conducă la un efect similar. De 
exemplu, Banca Agricolă a Greciei în calitate de creditor are dreptul la satisfacerea prioritară 
a revendicărilor sale față de orice debitor înaintea oricăror altor instituții de credit în cazul 
neîndeplinirii obligațiilor de plată.

O încălcare a Directivei Bancare 2000/12/CE ar putea fi exclusă. Cu toate acestea, este posibil 
să fi fost încălcate prevederile tratatului referitoare la libertatea de stabilire (articolul 43 CE) 
și la libertatea furnizării serviciilor (articolul 49 CE). Se vor solicita informații faptice de la 
autoritățile grecești în următoarele zile. Aceasta nu este o etapă procedurală formală, dar are 
menirea de a acorda autorităților grecești posibilitatea de a prezenta argumente privind 
motivele pentru care acestea consideră că s-ar justifica poziția de monopol a Băncii Agricole a 
Greciei. Pe baza răspunsului, se va decide procedura ulterioară de urmat.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei pentru petiția nr. 56/2004, primit la 
30 august 2006

Comisia face referire la informațiile furnizate pe parcursul întrunirii Comitetului pentru petiții 
al Parlamentului European din 12 septembrie 2005. Comisia reamintește faptul că subiectul a 
fost deja analizat în cursul unei reclamații.

Conform informațiilor primite de la autoritățile grecești, majoritatea privilegiilor deținute de 
Banca Agricolă a Greciei au fost deja abolite. Rămâne un singur aspect în care Banca 
Agricolă a Greciei se bucură de un tratament diferit față de celelalte bănci: ea poate executa 
direct documentele de credit, fără a fi necesar un act de executare, iar debitorul poate înainta 
apel împotriva executării exclusiv la un judecător de pace.
Cu toate acestea, pare puțin probabil ca acest ultim element să scadă pentru băncile din alte 
state membre atractivitatea furnizării de servicii financiare fermierilor din Grecia sau a 
înființării unei filiale în Grecia, în special din moment ce Comisia nu a primit niciodată 
reclamații din partea băncilor. Prin urmare, se pare că măsura în cauză nu are nici un impact 
direct asupra furnizării libere de servicii sau asupra libertății de stabilire.

Comisia va informa Parlamentul European cu privire la orice decizie a Comisiei în contextul 
procedurii de încălcare aplicabile.

6. Răspuns suplimentar din partea Comisiei pentru petiția nr. 56/2004, primit la 
23 martie 2007

Comisia face referire la informațiile furnizate în cursul întrunirii Comitetului pentru petiții din 
27 noiembrie 2006.

Serviciile Comisiei doresc să aducă în atenția comitetului faptul că subiectul a fost analizat în 
cursul unei reclamații (nr. 2003/5273). Deși Comisia a declarat cazul închis la 
12 octombrie 2006, reclamantul a înaintat două hotărâri recente ale Curții Supreme de Drept 
Civil și Penal din Grecia (Areios Pagos) care pot prezenta interes pentru comitet.

Prin deciziile sale 24 și 25/2006, curtea a hotărât că privilegiile procedurale rămase Băncii 
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Agricole a Greciei încalcă constituția Greciei. Acestea cuprind, între altele, prevederile legale 
care permit executarea directă a documentelor de credit fără a fi necesar un act de executare și 
care impun unui debitor să înainteze apel împotriva executării doar la un judecător de pace și 
nu la instanțele judecătorești ordinare.

7. Răspuns suplimentar din partea Comisiei pentru ambele petiții nr. 56/2004 și 
nr. 948/2006, primit la 27 iulie 2007

Petiționarul a depus o plângere (2003/5273) la Comisie în data de 13 octombrie 2003. Cazul a 
fost declarat închis la 12 octombrie 2006.

Petiția 948/2006 trebuie să fie interpretată în contextul petiției nr. 56/2004. Comisia pentru 
petiții a finalizat această petiție în cursul reuniunii sale din 27 noiembrie 2006 și a redeschis-o 
de curând. Prin urmare, în ceea ce privește temeiul cazului, Comisia se referă la informațiile 
puse la dispoziția Comisiei pentru petiții, în scris și oral, în cadrul reuniunilor din 
12 septembrie 2005 și respectiv 27 noiembrie 2006.

Petiționarul a împrumutat bani de la Banca Agricolă a Greciei (BAG). Acesta și-a pierdut 
proprietățile în momentul în care Banca Agricolă a Greciei a decis să-și recupereze creditele. 
Petiționarul susține că această executare împotriva sa a fost ilegală din cauza privilegiilor de 
care Banca Agricolă a Greciei dispune asupra altor bănci.

Conform anchetelor desfășurate de Comisie, care au inclus un schimb de corespondență cu 
autoritățile grecești, au fost abolite toate privilegiile cu excepția a două dintre acestea. Cele 
două privilegii rămase au determinat o executare directă a documentelor de credit fără a fi 
nevoie de un act de executare și înaintarea unui apel împotriva executării la un judecător de 
pace în locul instanțelor judecătorești ordinare. Aceste privilegii au fost recent declarate de 
către Curtea Supremă a Greciei ca fiind ilegale.

Comisia nu a găsit nicio dovadă că cele două privilegii rămase au un impact direct asupra 
furnizării libere de servicii sau asupra libertății de stabilire. În mod specific, nu se poate 
concluziona că aceste privilegii ar scădea atractivitatea băncii de a furniza servicii financiare 
fermierilor din Grecia sau de a înființa o filială în Grecia.

Petiționarul (948/2006) declară că plângerea a fost tratată cu o întârziere nejustificată și pare 
să ajungă la concluzia că Comisia este responsabilă pentru rezultatul procesului său intentat 
Băncii Agricole a Greciei în Grecia. În mod specific, acesta susține că, în scrisoarea sa din 
data de 23 noiembrie 2005, Comisia l-a informat de faptul că, conform autorităților grecești, 
toate privilegiile ar fi fost abolite în timp ce în scrisoarea sa ulterioară din 20 iunie 2006, 
Comisia a declarat opusul.

În petiția sa din data de 18 octombrie 2006, acesta a reclamat faptul că procurorul grec este de 
părere că privilegiile rămase ar fi valabile. După ce această problemă a fost soluționată 
deoarece Curtea Supremă din Grecia a respins părerea procurorului, în scrisoarea sa ulterioară 
din data de 22 ianuarie 2007 acesta se referă la hotărârile favorabile și invocă 
responsabilitatea Comisiei.

Pentru motivele menționate mai sus la punctul I., nicio procedură privind încălcarea dreptului 
comunitar nu a fost inițiată de către Comisie și cazul a fost închis la date de 
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12 octombrie 2006. Comisia pentru petiții a respectat în mod aparent aceste argumente și a 
finalizat petiția nr. 56/2004 în cursul reuniunii sale din 27 noiembrie 2006.

Temeiul legal al cazului pare a fi confirmat de deciziile Curții Supreme a Greciei: aceasta a 
decis că privilegiile contravin Constituției Greciei; nu s-a făcut referire la dreptul european.

Deoarece instanțele din Grecia au dat hotărâri favorabile reclamantului, Comisia nu mai poate 
să urmărească acest caz: reclamantul a obținut repararea daunelor și dacă ar fi existat vreo
încălcare, aceasta ar fi fost anulată.

Cu privire la afirmația că Comisia este responsabilă de rezultatul acțiunilor acestuia inițiate 
împotriva Băncii Agricole a Greciei, Comisia precizează că aceasta acționează independent de 
instanțele naționale și nu deține competența de a interveni în procedurile judiciare din statele 
membre. De mai multe ori, reclamantul a fost informat în mod corespunzător cu privire la 
aceasta.

Cu privire la presupusele scrisori contradictorii, Comisia dorește să clarifice faptul că în 
scrisoarea sa din 23 noiembrie 2005, petiționarul a fost informat că toate privilegiile fiscale au 
fost abolite, în timp ce în scrisoarea sa din 20 iunie 2006, Comisia i-a transmis acestuia că 
toate privilegiile, cu excepția a două dintre acestea, au fost abolite. Aceasta nu este o 
contradicție, ci reflectă diferitele stadii ale analizei întreprinse de Comisie.

În ceea ce privește durata procedurii de soluționare a plângerii, Comisia dorește să facă 
referire la faptul că au avut loc nouă schimburi de scrisori cu reclamantul și două schimburi 
de scrisori cu autoritățile grecești. În plus, mai multe servicii ale Comisiei au fost consultate 
pe durata investigațiilor. Comisia dorește, de asemenea, să facă referire la volumul 
documentelor depuse de către reclamant: câteva sute de pagini de corespondență în greacă au 
fost analizate și parțial traduse.

În esență, petiția s-a perimat în urma deciziilor favorabile ale Curții Supreme a Greciei. 
Comisia concluzionează din nou că nu s-a produs nicio încălcare a dreptului comunitar. De 
asemenea, dată fiind complexitatea cazului, Comisia nu este de acord cu sugestia conform 
căreia s-a produs o întârziere excesivă în procesul decizional al acesteia.

8. Răspuns suplimentar din partea Comisiei pentru petiția nr. 0948/2006 (REV.), 
primit la 6 septembrie 2011

Petiționarul, care a împrumutat bani de la Banca Agricolă a Greciei (BAG), și-a pierdut 
proprietățile atunci când BAG a decis să-și recupereze creditele. Petiționarul susține că 
această executare împotriva sa a fost ilegală din cauza privilegiilor de care Banca Agricolă a 
Greciei dispune asupra altor bănci. După ce petiția inițială (56/2004) referitoare la aceeași 
chestiune a fost închisă, petiționarul a depus o plângere la Comisie și a înaintat o nouă petiție 
(948/2006) Parlamentului European.

După efectuarea unor anchete în perioada 2005-2006, Comisia a închis plângerea în urma 
hotărârilor judecătorești favorabile ale Curții Supreme a Greciei și ale Curții de Apel. Cauza a 
fost retrimisă apoi Tribunalului de Primă Instanță din Thiva pentru executare.

Prin scrisoarea din 8 aprilie 2011, petiționarul solicită Comisiei pentru petiții să îi 
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reexamineze petiția deoarece acesta este îngrijorat de faptul că executarea ar putea fi afectată 
de un recurs formulat de BAG care ar prelungi procedura și în cele din urmă i-ar nega dreptul 
de a i se face dreptate. Ca răspuns la aceste preocupări, Comisia consideră că în ultima 
scrisoare primită de la petiționar nu există elemente noi care ar putea justifica reexaminarea 
cauzei. În plus, Comisia reiterează că nu are competența de a interveni în procedurile judiciare 
din statele membre și că trebuie să acționeze independent de instanțele naționale. Reclamantul 
a fost informat în mod corespunzător de mai multe ori cu privire la aceasta. Petiționarul a 
menționat, de asemenea, faptul că Comisia i-ar fi solicitat Greciei ca, până la 16 aprilie 2011, 
să abroge anumite decizii care afectau libera circulație a persoanelor, dreptul de stabilire și 
libertatea de a presta servicii. Totuși, Comisia nu a impus un astfel de termen limită.

Scrisoarea menționată mai sus a fost urmată de scrisoarea din 18 mai 2011 a stimatului 
deputat Nikolaos Chountis, în care contextul cazului a fost completat cu mențiunea că Grecia 
a fost condamnată pentru depășirea termenului rezonabil pentru procedură de către Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului într-un caz similar (petiția nr. 1075/2001). O astfel de 
hotărâre, pronunțată în 2008, nu a fost executată până în prezent. Ca răspuns, Comisia dorește 
să sublinieze faptul că acest lucru a fost deja atacat la nivelul instanțelor naționale și la Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului și că nu poate interveni în chestiuni legate de durata 
procedurilor naționale.

Concluzie

În esență, petiția s-a perimat în urma deciziilor favorabile ale Curții Supreme a Greciei. 
Comisia își reiterează concluzia că nu s-a încălcat legislația UE și că cererea de reexaminare a 
cazului este neîntemeiată.

9. Răspuns suplimentar din partea Comisiei pentru petiția nr. 0948/2006 (REV. II), 
primit la 16 decembrie 2011

La 25 octombrie 2011, noul reprezentant legal al petiționarului a informat Comisia că două 
scrisori au fost trimise Comisiei pentru instituții și transparență a Parlamentului elen, 
împreună cu o copie Ministerului Finanțelor și Economiei și Ministerului Dezvoltării și 
Dezvoltării Agricole, prin care reclamantul solicita respectarea, chiar și cu întârziere, a 
deciziilor luate la nivelul Direcției Generale Piață Internă a UE. În ceea ce privește cauza 
pendinte cu Banca Agricolă a Greciei, petiționarul informează Comisia cu privire la amânarea 
acesteia de către Tribunalul de Primă Instanță din Theves pentru luna martie 2013 și solicită 
ca această cauză să fie prezentată Curții de Justiție a UE, precum și Oficiului European de 
Luptă Antifraudă (OLAF).

Comisia reiterează faptul că (1) nu a solicitat Greciei să abroge anumite dispoziții de drept 
intern privind libera circulație a persoanelor, dreptul de stabilire și libertatea de a presta 
servicii; (2) nu poate interveni în chestiuni legate de durata procedurilor judiciare naționale; 
(3) având în vedere faptul că instanțele naționale au pronunțat deja hotărâri favorabile pentru 
reclamant, prezentarea cauzei în fața Curții de Justiție a UE (indiferent dacă este posibil sau 
nu acest lucru) nu ar avea motiv; și (4) misiunea Oficiului European de Luptă Antifraudă 
(OLAF) este de a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene prin combaterea fraudei, 
a corupției și a altor activități ilegale legate de bugetul Uniunii. 
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Concluzie

În esență, petiția nu mai este de actualitate în urma deciziilor favorabile ale Curții Supreme și 
ale Curții de Apel din Grecia. Comisia își reiterează concluzia că nu s-a încălcat legislația UE 
și că, în consecință, cererea de reexaminare a cazului nu poate fi acceptată.


