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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1472/2008, внесена от Александрос Триантафилис, с гръцко 
гражданство, подкрепена от два други подписа, относно неприлагането от 
страна на гръцките органи на законодателството на ЕС и на разпоредбите на 
Хартата на основните права във връзка с работата на централния пазар в 
Атина (Organismos Kentrikis Agoras Athinon)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от разпоредбите, които се прилагат по отношение 
на функционирането на централния пазар в Атина, съгласно които в радиус от два 
километра е забранена продажбата на едро на пресни плодове и зеленчуци и прясно 
месо от други фирми. Вносителят счита, че тази ситуация представлява нарушение на 
свободната конкуренция и противоречи на приложимите принципи на ЕС, както и на 
съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Като се позовава на Хартата на 
основните права на ЕС и по-специално на член 16 (свобода на стопанска инициатива) и 
член 41 (право на добра администрация), вносителят, който безуспешно е търсил 
съдействието на националните съдилища, призовава Европейския парламент да се 
заеме със случая. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 март 2009 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Вносителят на петицията се оплаква от ограниченията пред фирмите в Гърция, които 
продават на едро пресни плодове и зеленчуци и прясно месо. Източник на тези 
ограничения са правата, предоставени от гръцката държава на централния пазар в 
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Атина (Athens Central Market SA) и на централния пазар в Солун (Thessaloniki Central 
Market SA). Въз основа на тези права търговията на едро с пресни земеделски продукти 
и месо с търговците на дребно трябва да се осъществява чрез централните пазари. 

Въз основа на подробната правна информация, предоставена от вносителя на петицията 
и неговите адвокати, Европейската комисия е установила редица ограничения, а 
именно:

- търговията на едро с пресни земеделски продукти и прясно месо с търговците на 
дребно в Атина и Солун трябва да се осъществява чрез централния пазар.

- съгласно две министерски решения1 едно предприятие (физическо или юридическо 
лице) може да кандидатства за наемане на обект в Централния пазар в Атина/Солун 
само ако има оборот от поне 1 600 000 евро за отдаван обект от продажбата на 
продукти от растителен произход поне за последните четири години. За търговците на 
едро на прясно месо минималният оборот се определя от централния пазар (Central 
Market SA) за отдаван обект поне за последните четири години. 

- заявленията за наемане на обекти в централния пазар се отхвърлят, защото обектите 
се отдават под наем преференциално на тези, които вече са установени в Централния 
пазар, и няма свободни сгради за други предприятия.

- могат да бъдат поискани допълнителни удостоверителни документи, но липсва яснота
какви точно са тези документи. 

- предприятията, установени извън централните пазари, не могат да осъществяват 
дейност в радиус от 2 километра от тези пазари. Ако нарушат тази забрана, може да им 
бъдат наложени глоби. 

Член 43 от Договора за ЕО забранява да се налагат ограничения върху свободата на 
установяване на граждани на държава-членка на територията на друга държава-членка. 
Съгласно установената съдебна практика член 43 ДЕО изключва всяка национална 
мярка, която макар и приложима без дискриминация с оглед на гражданството, може да 
затрудни или да направи по-малко привлекателно упражняването от гражданите на 
Общността на гарантираната от Договора свобода на установяване2.

Съгласно установената съдебна практика, „национална мярка, която макар и 
приложима без дискриминация с оглед на гражданството, може да затрудни или да 
направи по-малко привлекателно упражняването от гражданите на Общността на 
основните свободи, гарантирани от Договора, може да бъде обоснована с 
императивни съображения от обществен интерес, при условие че може да гарантира 
осъществяване на преследваната цел и не надхвърля необходимото за постигането 
ѝ“3.

                                               
1 YA A2-4321 от 23 юни 2008 г. и YA A2-4322.
2 Вж. по-специално решения от 31 март 1993 г. по дело Kraus, C-19/92 Kraus, Сборник на съдебната 
практика. I-1663, точка 32 и от 14 октомври 2004 г. по дело Комисия/Нидерландия, C-299/02, точка 15.
3 Решение на Съда от 21 април 2005 г., Дело C-140/03, Комисия/Република Гърция, точка 34.
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Освен това, съгласно постоянната съдебна практика на Съда „(...) за да бъде обоснован 
един режим за предварително административно разрешение, макар да представлява 
дерогация от основна свобода, той трябва да се основава на обективни, 
недискриминационни и предварително известни на засегнатото предприятие 
критерии, така че упражняването на преценката на националните органи да се 
ограничи, за да се избегне произволното му прилагане. Съответно, на засегнатите 
предприятия трябва предварително да бъдат посочени същността и обхватът на 
задълженията за предоставяне на обществена услуга, налагани от режим за 
предварително административно разрешение. Освен това, всички лица, засегнати от 
ограничителна мярка въз основа на такава дерогация, трябва да разполагат с правно 
средство за защита“1.

Оттук следва, че преди да приеме окончателна позиция, Европейската комисия следва 
да проучи възможната обосновка на ограниченията, наложени от гръцките органи, 
както и тяхната уместност, наложителност, съгласуваност и пропорционалност. 

Вносителят на петицията също така се оплаква, че чрез поредица от законодателни и 
регулаторни актове гръцката държава е предоставила изключителни права на 
централния пазар в Атина (Athens Central Market SA) и на централния пазар в Солун 
(Thessaloniki Central Market SA) да осъществяват търговия на едро с пресни 
селскостопански продукти, включително месо, в рамките на даден географски район. 
Предприятията, установени извън централните пазари, нямат право да осъществяват 
дейност в радиус от 2 км. от тези пазари. Освен това, тези предприятия могат да 
кандидатстват за наемане на обект само ако търговският им оборот за определен 
минимален брой години превишава определен праг. Твърди се, че тези изисквания 
могат да попречат на малките предприятия да кандидатстват. Твърди се, че тази 
държавна намеса може да накара предприятията, които се ползват с тези права, да 
злоупотребят със своето господстващо положение, нарушавайки по този начин член 82 
ДЕО заедно с член 86 ДЕО. Също така се твърди, че сегашната организация на 
системата позволява преференциално третиране на търговците на дребно, които вече са 
получили разрешение да осъществяват дейност на тези пазари, което може да доведе до 
координиране на техните действия и до ограничаване на конкуренцията в евентуално 
нарушение на член 81 ДЕО. 

Трябва да се отбележи, че с оглед на предоставената информация господстващо 
положение може да се установи само ако съответните пазари бъдат дефинирани в 
тесните граници, предложени от вносителя на петицията (т.е. зоната в радиус от 2 
километра от въпросните централни пазари). Ако бъде запазено това определение на 
пазара, обаче, е слабо вероятно въпросният географски пазар да представлява 
съществена част от общия пазар по смисъла на член 82. Освен това е твърде слабо 
вероятно въпросната практика да е в състояние да се отрази върху вътрешната търговия 
на страната. Въз основа на това следва да се приложи националното законодателство.

По отношение на анализа на член 81 заедно с член 86 ДЕО важат сходни съображения, 

                                               
1 Решение на Съда от 20 февруари 2001 г. по дело C205/99, Analir, [2001] Сборник на съдебната практика 
I-01271, точка 38.
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в смисъл че значителен антиконкурентен възбранителен ефект по отношение на по-
малките търговци на дребно може евентуално да се установи само ако съответният 
географски пазар бъде дефиниран в посочените по-горе тесни граници. При тези 
обстоятелства обаче, договорите, сключени от съответния централен пазар, от една 
страна, и от по-големите търговци на дребно, които вече осъществяват дейност на този 
пазар, от друга страна, няма да са в състояние съществено да засегнат вътрешната 
търговия на страната. Въз основа на това за разрешаването на проблема отново е 
приложимо националното законодателство. 

Службите на Комисията ще се свържат с гръцките органи, за да поискат цялостната 
правна рамка относно централните пазари в Атина и в Солун и обосновката на 
гореспоменатите ограничения, както и анализ на уместността и пропорционалността на 
мерките, приложени от гръцките органи. 

Комисията ще информира комисията по петиции на ЕП за напредъка на разследването.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

В допълнение на предишния си отговор Комисията желае да информира ЕП относно 
събитията, последвали в резултат на информацията, получена от гръцките органи. 
Службите на Комисията изпратиха писмо до гръцките органи на 29 юни 2009 г. и 
получиха отговор на 7 януари 2010 г.

a) Кратък преглед на правната рамка относно централните пазари в Атина и Солун
Гръцките органи припомнят в отговора си законодателната рамка, в която се вписват 
създаването и функционирането на централните пазари в Атина и в Солун. Те посочват, 
че гръцкото законодателство (Закони 3475/55, 802/78, 3190/03, 3557/07, президентски 
указ 228/A/109/2-5-89 и т.н.) при все това разрешава компетентните министерства в 
тази област да вземат общи министерски решения, за да разрешат, при определени 
условия, търговията на едро извън централните пазари на разстояние не по-малко от 2 
км. от тези пазари. Подобно министерско решение обаче никога не е било вземано. 
Гръцките органи посочват, че са установени други начини за доставка и 
разпространение на пресни плодове и зеленчуци и месо като дистрибуторски мрежи на 
предприятия, упражняващи дейността си извън районите, в които се намират 
централните пазари (Атина и Солун). От друга страна, три големи вериги супермаркети 
са създали центрове за приемане и вътрешен оборот на територията на тези райони.

Административните съдилища, до които са отнесени споровете, не са счели 
националните разпоредби като противоречащи на европейското право.

Въпреки Закон 3475/55, някои предприятия за търговия на едро с прясно месо са били 
установени и са упражнявали дейност извън централните пазари за прясно месо. Член 
35 от Закон 3784/2009, предвид направените значителни инвестиции, е позволил на 
министерството на икономиката да одобри продължаването на дейността на 
предприятията, действащи към 7 август 2009 г., като по този начин положението им е 
узаконено. Следователно, тези предприятия, които се намират в радиус от 2 км. или по-
малко, дори повече, могат отсега нататък да упражняват дейност свободно и законно 
извън централните пазари.
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б) Цели на националното законодателство
Принципът на националното законодателство се състои в това да разрешава и 
следователно съсредоточи търговията на едро само на централните пазари, с някои 
възможни изключения (като предвиденото в горепосочения Закон от 2009 г. относно 
търговията на едро с прясно месо), за да позволи на търговците на дребно, които са 
последни участници във веригата преди потребителите, да разполагат с необходимата и 
пряка информация както по отношение на цените, така и по отношение на качеството и 
количеството. Това позволява, според гръцките органи, здравословна конкуренция в 
полза както на търговците на едро, така и на търговците на дребно, а също и в полза на 
крайните потребители.

в) Относно Министерски разпоредби A2-4321 и 4322 от 23 юни 2008 година относно 
наемите на централните пазари
Гръцките органи посочват, че тези разпоредби вече не се прилагат, а са заменени с 
Разпоредби A2-2186 и 2187 от 5 май 2009 г.

В съответствие с новите разпоредби в зависимост от мястото, което желаят да наемат, 
наемателите ще следва да реализират оборот между 400 000 евро и 1 600 000 евро.  
Други фактори също следва да се вземат предвид, като броят на наетите работници, 
характерът и разнообразното естество на продуктите и т.н.

г) Отхвърляне на искания за наем
Според компетентните органи на централните пазари, стопанисването на вече наети 
помещения не предоставя никакви права по отношение на отдаването под наем на нови 
празни помещения и не представлява мотив за отхвърляне на всеки нов заинтересован.

Що се отнася до наличието на помещения, този въпрос ще бъде разгледан в 
последствие и ако е необходимо, ще бъде предприето разширяване на сградите.

д) Изискване за допълнителни оправдателни документи

Според компетентните органи на централните пазари, евентуално изискваните 
допълнителни оправдателни документи са определени с решение на управителния 
съвет на централните пазари, в съответствие, обаче, с общото министерско решение. 
Това искане винаги се свежда до предварителното знание на кандидат-наемателите и не 
представлява пречка или дискриминация.

е) Забрана за дейност на предприятия в радиус от 2 км от централните пазари

Както беше посочено по-горе, член 35 от Закон 3784/2009 позволява на търговците на 
едро с прясно месо, вече действащи към 7 август 2009 г., да продължат да упражняват 
дейността си извън централните пазари в радиус от 2 км от централните пазари или 
извън този радиус. 
Според гръцките органи, аналогична уредба би могла да регламентира търговията на 
едро с пресни плодове и зеленчуци, ако това се окаже необходимо.

Следователно гръцките органи считат, че законодателният орган по никакъв начин не е 
искал да ограничи търговията на едро на централните пазари в Атина и Солун, като се 
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има предвид ограничената територия.
Комисията е загрижена относно това положение, още повече предвид факта, че то може 
да се окаже в противоречие с принципа на свободата на установяване и свободното 
предоставяне на услуги в рамките на вътрешния пазар.

Комисията възнамерява да продължи разглеждането на организацията, 
функционирането и достъпа до централните пазари в Атина и Солун. Това не променя 
обстоятелството, че понастоящем гръцките органи са приели разпоредби за отваряне на 
централните пазари по отношение на търговията на едро с прясно месо. Необходимо е 
да се наблюдава дали централните пазари в Атина и Солун ще бъдат открити за 
търговията на едро с пресни зеленчуци и плодове, за да отговорят на съществуващото 
търсене. При все това, понастоящем ограниченията за навлизане на централните пазари 
в Атина и Солун за търговия на едро с пресни зеленчуци и плодове продължават да 
съществуват и се поставя въпросът за тяхната съвместимост с ДФЕС.
От друга страна, в Комисията вече е подадена жалба относно същия въпрос.

Комисията ще информира комисията по петиции относно по-нататъшното развитие по 
случая.

5. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.
В допълнение към предходните си отговори Комисията иска да информира 
Европейския парламент относно последното развитие по случая. 

В рамките на жалбите, отправени към Комисията, които засягат същата тема, като тази 
на петиция 1472/2008, Комисията изпрати на 24 юни 2010 г. официално уведомително 
писмо до гръцките органи. Комисията ще информира комисията по петиции относно 
отговора на гръцкото правителство, както и относно по-нататъшното развитие по 
случая.

6. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 3 март 2011 г. (REV III)

През юни 2010 г. Европейската комисия е изпратила на Република Гърция официално 
уведомително писмо, в което е констатирала, че член 6 от Закон 3475/1955 и кралски 
укази 143/1963 и 869/1966, както и министерски разпоредби A2-2186 и 2187 от 15 май 
2009 г., като налагат рестриктивни условия относно достъпа на оператори от други 
държави-членки до централните пазари на Атина и Солун за прясно месо и пресни 
земеделски продукти, са несъвместими с член 49 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) и с член 12 и член 15, параграф 1, параграф 2, буква a), и 
параграф 3 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 
декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар1.

В отговора си гръцките органи обясняват, че националните съдилища (Решение 
1038/2006 на Държавния съвет и Решение 384/1996 на Първоинстанционния съд на 
Пирея) са взели решения, които се отнасят главно до забраната за продажба на плодове 
и зеленчуци извън централните пазари. Тези решения се основават на идеята, че 
администрацията може да наложи ограничения за свободното развитие на 

                                               
1 ОВ L 376 от 27.12.2006 г., стр. 36.
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икономическия живот на страната поради съображения за защита на обществения 
интерес и на обществото. Те считат, че за наложените ограничения е взето обективно 
решение и че те се обясняват също така със съображения за защита на обществения 
интерес, сред които запазването на еднакво установените цени, защитата на 
производители и потребители, и борбата с трафика и данъчните измами.

От друга страна, според гръцките органи преценката за евентуално ограничаване на 
свободното установяване се основава главно на инфраструктурата на сградите.
Понастоящем се проучва инвестиционен план за тези сгради. Той предвижда създаване 
на допълнително оборудване, позволяващо на гражданите да извършват търговски 
дейности. Освен това, в рамките на електронната търговия, се проучва проект за 
откриване на електронни пазари.

И накрая, гръцките органи уверяват, че в най-скоро време ще преразгледат критериите, 
за да се гарантира, че всички предвидени в действащото законодателство критерии 
предлагат всички условия за обективност, прозрачност, безпристрастност и 
пропорционалност.

Комисията счита, че отговорът на гръцките органи не е удовлетворителен. Гръцките 
органи очевидно имат намерение да инвестират в инфраструктурата на сградите, за да 
създадат повече места в централните пазари и да преразгледат критериите, за да се 
гарантира обективност, прозрачност, безпристрастност и пропорционалност. Не може 
обаче да се счита, че изтъкнатите от гръцките органи съображения от общ интерес 
могат да оправдаят съществените ограничения на свободата на установяване. В 
действителност някои оправдания по-специално гарантирането и поддържането на 
еднакви цени, не са приемливи, тъй като представляват икономически цели, докато 
други ограничения изглеждат непропорционални по отношение на преследваните цели 
(например борбата срещу данъчните измами). Ето защо службите на Комисията 
възнамеряват да предложат в началото на 2011 г. на Република Гърция да се изпрати 
мотивирано становище.

7. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 18 юли 2011 г. (REV. IV)

Както бе уточнено по-рано, службите на Комисията прецениха, че отговорът на 
гръцките органи на официалното уведомително писмо на Комисията не е 
задоволителен. Ето защо на 17 февруари 2011 г. на Република Гърция бе изпратено 
мотивирано становище.

Гръцките органи отговориха посредством две писма, с дата от края на месец април 2011 
г., в които уведомяват службите на Комисията относно закон от 2 март 2011 г. (L 
3919/2011), озаглавен "Принципът на професионалната свобода, премахване на 
неоправданите ограничения по отношение на достъпа до професиите и тяхното 
упражняване" (свободен превод), който се очаква да влезе в сила в началото на месец 
юли 2011 г. и съдържа общите принципи в съответната област. В продължение на този 
закон, в гръцкото народно събрание в момента тече разглеждането на проектозакон, 
който се отнася по-пряко до продажбата на едро на централните пазари; службите на 
Комисията бяха уведомени също така относно две последващи версии на този проект.
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Следователно реформата в тази област вече е в процес на развитие и службите на 
Комисията се ангажират да оценят, като положат всички възможни усилия, 
съвместимостта на предвижданите нови законодателни разпоредби с европейското 
право. Във всички случаи, след приемането на окончателните мерки и тяхното 
оповестяване, Комисията ще пристъпи към подробно разглеждане на тяхното 
съответствие с правото на Европейския съюз.

Службите на Комисията ще информират Европейския парламент относно всички 
развития по гореспоменатия случай.

8. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г. (REV V)

В своя отговор на мотивираното становище, през юни 2011 г .  гръцките органи 
уведомиха Комисията относно закон 3982 от 17 юни 2011 г., който наред с другото 
включва разпоредби, изменящи приложимите правила относно централните пазари за 
продажба на едро в Атина и Солун. Законът премахва забраната за разполагане на 
щандове в периметър от 2 км около централните пазари и предоставя на предприятията, 
управляващи тези централни пазари, грижата да изготвят правилата относно 
отдаването под наем на местата на централните пазари, с одобрението на съответните 
министерства. 

През октомври службите на Комисията получиха правилниците относно отдаването 
под наем, отнасящи се до тези два централни пазара. Гръцките органи трябваше да 
представят допълнителна информация, но до днешна дата Комисията не е получила 
нищо от тях.

След извършени проучвания на този етап все още има съмнения и службите на 
Комисията възнамеряват да продължат с прилагането на текущата процедура 
установяване на нарушение. 

Службите на Комисията ще информират Европейския парламент относно всички 
развития по гореспоменатия случай.

9. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г. (REV VІ)

В своя отговор на мотивираното становище, през юни 2011 г .  гръцките органи 
уведомиха Комисията относно закон 3982 от 17 юни 2011 г., който наред с другото 
включва разпоредби, изменящи приложимите правила относно централните пазари за 
продажба на едро в Атина и Солун. 

Законът 3982/2011 премахва по-специално забраната за продажба на едро извън 
централните пазари на Атина и Солун и дава възможност операторите да се разполагат 
в радиус от 2 km и повече около централните пазари.  Решение А2-565, публикувано в 
Официален вестник на 4 май 2012 г., № 1503, одобри регламента, приложим за 
отдаването под наем на места в рамките на централните пазари.

Що се отнася до продажбите извън централните пазари, гръцките власти подчертават, 
че, в допълнение към приложимите разпоредби, органът за планиране ще трябва все 
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пак да издава разрешения за установяване (т.е. разрешение за използване на места с 
оглед на специфичната дейност), с оглед на целите от общ интерес.  

Тъй като задължението за установяване в централните пазари бе отменено и сега е 
възможно установяването пред същите тези централни пазари, Комисията смята, че 
няма действително ограничение за установяването и че проблемът на жалбоподателите 
е  решен.  Впрочем техният адвокат не отговори на писмото за приключване на 
процедурата от страна на Комисията. Следователно 20 юни 2013 г. Европейската 
комисия взе решение да приключи работата по жалбите на вносителите на петицията.


