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Udvalget for Andragender

28.8.2013

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1472/2008 af Alexandros Triantafillis, græsk statsborger, og 2 
medunderskrivere, om de græske myndigheders misligholdelse af EU's 
retsakter og bestemmelserne i chartret om grundlæggende rettigheder i 
forbindelse med driften af Athens centrale marked (Organismos Kentrikis 
Agoras Athinon)

1. Sammendrag

Andrageren påklager de bestemmelser, der er gældende for driften af Athens centrale marked, 
i henhold til hvilke det er forbudt at andre virksomheder driver engroshandel med friske 
grøntsager og frugt samt fersk kød inden for en radius af to kilometer. Andrageren betragter 
dette forhold som konkurrenceforvridende og i modstrid med EU's på området gældende 
principper og Domstolens retspraksis. Under henvisning til EU's charter om grundlæggende 
rettigheder og navnlig dettes artikel 16 (frihed til at oprette og drive egen virksomhed) og 
artikel 41 (ret til god forvaltning) anmoder andrageren, der allerede forgæves har forelagt 
sagen for de nationale domstole, Europa-Parlamentet om at tage sagen op. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12.03.09). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009

"Andrageren klager over restriktioner for virksomheder i Grækenland, som driver 
engroshandel med friske grøntsager samt fersk kød. Til grund for disse restriktioner ligger de 
rettigheder, som den græske stat har tildelt Athens centrale marked og Thessalonikis centrale 
marked. I henhold til disse rettigheder skal engroshandel med landbrugsvarer og fersk kød til 
detailhandlen drives via de centrale markeder. 
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På grundlag af de detaljerede retlige oplysninger fra andrageren og dennes advokater har 
Kommissionen identificeret en række restriktioner, navnlig:

– engroshandel med friske landbrudsprodukter og fersk kød til detailhandlen skal i Athen og 
Thessaloniki drives gennem et centralt marked

– ifølge to ministerbeslutninger1 kan en virksomhed (en enkeltperson eller en juridisk enhed) 
kun søge om en lejeaftale på det centrale marked i Athen/Thessaloniki, hvis den har en 
omsætning på mindst 1 600 000 EUR pr. lejeaftale fra salget af produkter af planteoprindelse 
over minimum de seneste fire år. For engrosforhandlere af fersk kød er 
minimumsomsætningen fastsat af det centrale marked pr. lejeaftale over minimum de seneste 
fire år. 

– ansøgninger om en lejeaftale i det centrale marked afvises, fordi en lejeaftale fortrinsvist 
tildeles de, der allerede er etableret på det centrale marked, og der er ingen ledige bygninger 
til andre virksomheder

– der kan anmodes om yderligere støttedokumenter, men det er uklart, præcist hvad sådanne 
dokumenter omfatter 

– virksomheder uden for de centrale markeder må ikke drive handel inden for en radius af to 
kilometer fra disse markeder. Der kan udstedes bøder, hvis dette forbud overtrædes. 

I henhold til EF-traktatens artikel 43 er der forbud mod restriktioner, som hindrer statsborgere 
i en medlemsstat i frit at etablere sig på en anden medlemsstats område. Ifølge fast retspraksis 
er EF-traktatens artikel 43 til hinder for enhver form for nationale regler, som ganske vist 
måtte finde anvendelse uden forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, men som kan 
gøre det vanskeligere eller mindre attraktivt for fællesskabsborgerne at udøve den i traktaten 
sikrede etableringsfrihed2.

Følgende er fast retspraksis: "En national regel, som ganske vist finder anvendelse uden 
forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, men som kan gøre det vanskeligere eller 
mindre attraktivt for fællesskabsborgerne at udøve de i traktaten sikrede grundlæggende 
friheder, kan accepteres, såfremt den er begrundet i tvingende almene hensyn, såfremt den er 
egnet til at sikre, at det med reglen tilstræbte formål nås, og såfremt den ikke går ud over, 
hvad der er nødvendigt med henblik på at nå dette mål"3.

Endvidere er følgende fastlagt i Domstolens retspraksis: "(…)Hvis en ordning med 
forudgående administrativ godkendelse skal være begrundet, skønt den bryder med en 
grundlæggende frihedsrettighed, må den i alt fald bygge på objektive kriterier, der ikke er 
udtryk for forskelsbehandling og på forhold kendt af de pågældende virksomheder, således at 
de lægger en ramme for de nationale myndigheders skønsudøvelse, der dermed ikke bliver 

                                               
1 YA A2-4321 af 23. juni 2008 og YA A2-4322.
2 Jf. navnlig dommene af 31. marts 1993, sag C-19/92 Kraus, Sml. I, s. 1663, præmis 32 og af 14. oktober 2004, 
sag C-299/02, Kommissionen mod Nederlandene, præmis 15.
3 Domstolens dom af 21. april 2005 i sag C-140/03, Kommissionen mod Den Hellenske Republik, præmis 34.
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udtryk for vilkårlighed. Således skal arten og rækkevidden af de forpligtelser til offentlig 
tjeneste, som skal pålægges ved hjælp af en ordning med forudgående administrativ 
godkendelse, oplyses på forhånd over for de pågældende virksomheder. Desuden skal enhver 
person, der udsættes for en restriktiv foranstaltning, ifølge en sådan fravigelse, kunne have 
retsmidler til rådighed"1.

Derfor bør Kommissionen, inden den vedtager en endelig holdning, undersøge den eventuelle 
begrundelse for de græske myndigheders restriktioner, samt om de er passende, nødvendige, 
sammenhængende og forholdsmæssige. 

Andrageren påstår endvidere, at den græske stat gennem en række retsakter har givet de 
centrale markeder i Athen og Thessaloniki eneret til at drive engroshandel med friske 
landbrugsprodukter, herunder kød, inden for et bestemt geografisk område. Virksomheder, 
der er baseret uden for de centrale markeder, må ikke drive handel inden for en radius af to 
kilometer fra disse markeder. Endvidere kan sådanne virksomheder kun søge om en lejeaftale, 
hvis deres omsætning overstiger en vis grænse, som er opnået over et vist minimumsantal af 
år. Disse krav kan angiveligt afholde de mindste virksomheder fra at søge. Det påstås, at 
sådan offentlig indgriben kan anspore de virksomheder, som nyder godt af sådanne 
rettigheder, til at misbruge deres dominerende stilling og dermed overtræde EF-traktatens 
artikel 82 sammen med artikel 86. Det påstås endvidere, at det nuværende system gør det 
muligt at give positiv forskelsbehandling til detailhandlere, som allerede har tilladelse til at 
drive handel på disse markeder, og som derfor kan samordne deres aktiviteter og begrænse 
konkurrencen og dermed overtræde EF-traktatens artikel 81. 

Det skal bemærkes, at der på baggrund af de fremlagte oplysninger kun kan fastslås, at der 
foreligger en dominerende stilling, hvis de relevante markeder kan defineres så snævert, som 
andrageren påstår (dvs. en radius af to kilometer rundt om de relevante markeder). Hvis en 
sådan definition af markedet imidlertid kan fastholdes, er det usandsynligt, at det relevante 
geografiske marked kan udgøre en væsentlig del af fællesmarkedet i henhold til EF-traktatens 
artikel 82. Desuden er det højst usandsynligt, at den relevante praksis kan påvirke samhandlen 
mellem medlemsstaterne. På denne baggrund er det national lovgivning, der er gældende.

Med hensyn til analysen i henhold til EF-traktatens artikel 81 og 86 er lignende kriterier 
gældende i den forstand, at den konkurrencemæssige virkning for mindre detailhandlere kun 
kan mærkes, hvis det relevante geografiske marked kan defineres så snævert som anført 
ovenfor. Under sådanne omstændigheder kan de indgåede aftaler mellem det relevante 
centrale marked og de store detailhandlere, der allerede driver handel på det pågældende 
marked, ikke væsentligt påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne. På denne baggrund er 
det igen den nationale lovgivning, der er gældende i forhold til det relevante spørgsmål. 

Kommissionens tjenestegrene vil kontakte de græske myndigheder og anmode om de 
fuldstændige retlige rammer vedrørende de centrale markeder i Athen og Thessaloniki, 
begrundelsen for ovennævnte restriktioner samt en analyse af hensigtsmæssigheden og 
forholdsmæssigheden af de foranstaltninger, som de græske myndigheder anvender. 

Kommissionen vil holde Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender underrettet om 

                                               
1 Domstolens dom af 20. februar 2001 i sag C-205/99, Analir [2001] Sml. I, s. 01271, præmis 38.
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resultaterne af denne forespørgsel."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. marts 2010

"Som supplement til sit foregående svar ønsker Kommissionen at underrette Europa-
Parlamentet om følgende udviklinger på baggrund af oplysningerne fra de græske 
myndigheder. Kommissionens tjenestegrene har fremsendt en skrivelse til de græske 
myndigheder den 29. juni 2009 og har modtaget svar fra disse den 7. januar 2010.

a) Kort påmindelse om den retlige ramme for Athens og Thessalonikis centrale markeder
De græske myndigheder minder i deres svar om den retlige ramme, der dækker etablering og 
funktion af Athens og Thessalonikis centrale markeder. De præciserer, at selv om den græske 
lovgivning (lov nr. 3475/55, 802/78, 3190/03, 3557/07, præsidentielt dekret nr. 228/A/109/2-
5-89 osv.) giver de ministerier, som er kompetente på området, ret til at træffe fælles 
ministerielle afgørelser for i særlige tilfælde at tillade engroshandel uden for de centrale
markeder i en afstand af mindst to km fra disse, er en sådan ministeriel afgørelse imidlertid 
aldrig blevet truffet. 
De græske myndigheder præciserer, at der er iværksat andre metoder til levering og 
distribution af friske grøntsager og frugt samt kød, f.eks. de virksomhedsdistributionsnet, der 
udøver deres hverv uden for de områder, hvor de centrale markeder (Athen og Thessaloniki) 
befinder sig. I øvrigt har tre store supermarkedskæder etableret centre for modtagelse og 
intern bevægelighed i disse områder.

De administrative domstole, der beskæftiger sig med tvister, har i øvrigt ikke anset de 
nationale bestemmelser for at være i modstrid med EU-retten.

Trods lov nr. 3475/55 har virksomheder, der foretager engroshandel med fersk kød, etableret 
sig og fungerer uden for de centrale markeder for fersk kød. Artikel 35 i lov nr. 3784/2009 har 
med hensyntagen til de store investeringer, der er foretaget, givet økonomiministeriet 
mulighed for at godkende fortsættelsen af aktiviteterne i virksomheder, der stadig er i 
funktion den 7. august 2009, ved således at regularisere deres situation. Disse virksomheder 
med hovedsæde i en radius af mere eller mindre end to km kan derfor nu fungere frit og 
lovligt uden for de centrale markeder.
b) Den nationale lovgivnings formål
Princippet med den nationale lovgivning er at tillade og dermed samle engroshandelen 
udelukkende i de centrale markeder med forbehold for undtagelser (som f.eks. den, der 
fremgår af ovennævnte lov fra 2009 på området engroshandel med fersk kød) for at give 
detailhandlerne, som er de sidste aktører i kæden inden forbrugerne, mulighed for at indhente 
nødvendige og direkte oplysninger med hensyn til såvel pris som kvalitet og kvantitet. Dette 
giver ifølge de græske myndigheder mulighed for en sund konkurrence, som ikke blot er til 
fordel for grossister og detailhandlere, men også for de endelige forbrugere.
c) Vedrørende de ministerielle bestemmelser A2-4321 og 4322 af 23. juni 2008 om lejeaftaler 
på de centrale markeder
De græske myndigheder præciserer, at disse bestemmelser ikke længere finder anvendelse, 
idet de er erstattet af bestemmelse A2-2186 og 2187 af 5. maj 2009.
I henhold til de nye bestemmelser skal lejerne opnå en omsætning på mellem 400 000 og 
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1 600 000 EUR afhængig af stedet, de ønsker at leje. Andre faktorer skal imidlertid også tages 
i betragtning, såsom antal arbejdstagere, produkternes art og mangfoldighed osv.

d) Afslag på ansøgninger om lejeaftaler
Ifølge de kompetente myndigheder på de centrale markeder giver allerede eksisterende aftaler
om leje af lokaler på ingen måde ret til nye aftaler om leje af tomme lokaler og udgør derfor 
ikke i sig selv et motiv til afslag af nye interesserede lejere.

Det vil senere blive undersøgt, om der står lokaler til rådighed, og en udvidelse af 
bygningerne vil om nødvendigt blive planlagt.

e) Krav om supplerende dokumentation

Ifølge de kompetente myndigheder på de centrale markeder træffer de centrale markeders 
bestyrelse afgørelse om anmodning om eventuel supplerende dokumentation i henhold til den 
fælles ministerielle afgørelse. En sådan anmodning bekendtgøres altid på forhånd for de 
interesserede lejere og udgør ikke i sig selv en hindring eller forskelsbehandling.

f) Forbud mod virksomhedsaktivitet i en radius af to km fra de centrale markeder

Som allerede anført giver artikel 35 i lov nr. 3784/2009 grossister af fersk kød, som allerede 
er etableret den 7. august 2009, mulighed for fortsat at udføre deres aktiviteter uden for de 
centrale markeder, enten i en radius af to km fra de centrale markeder eller ud over denne 
radius. 
Ifølge de græske myndigheder kan en lignende lovgivning komme til at gælde for 
engroshandel med friske grøntsager og frugt, hvis dette måtte blive nødvendigt.

De græske myndigheder mener således ikke, at den lovgivende myndighed har villet 
begrænse engroshandelen på Athens og Thessalonikis centrale markeder i lyset af det 
begrænsede område.
Denne situation bekymrer Kommissionen, ikke mindst fordi den kan vise sig at være i 
modstrid med princippet om etableringsfriheden og den fri udveksling af tjenesteydelser i det 
indre marked.

Kommissionen vil fortsætte overvejelserne om organisation og funktion af samt adgang til 
Athens og Thessalonikis centrale markeder. Ikke desto mindre har de græske myndigheder nu 
truffet foranstaltninger til at åbne de centrale markeder for engroshandel med fersk kød. Det 
bør undersøges, om Athens og Thessalonikis centrale markeder vil blive åbnet for 
engroshandel med friske grøntsager og frugt for at leve op til den eksisterende efterspørgsel. I 
øjeblikket foreligger der imidlertid restriktioner for adgangen til de centrale markeder i Athen 
og Thessaloniki for engroshandel med friske grøntsager og frugt, og spørgsmålet om 
restriktionernes forenelighed med TEUF-traktaten bør rejses.

En klage om samme emne er i øvrigt tidligere blevet indgivet til Kommissionen.
Kommissionen holder Udvalget for Andragender underrettet om sagens videre udvikling."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 2. september 2010
"Kommissionen ønsker i forlængelse af sine tidligere svar at orientere Europa-Parlamentet om 
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den seneste udvikling. 

I forbindelse med klager modtaget af Kommissionen om samme emne som andragende 
1472/2008 har Kommissionen den 24. juni 2010 sendt en åbningsskrivelse til de græske 
myndigheder. Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender orienteret om den græske 
regerings svar samt den yderligere udvikling i sagen."

6. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 3. marts 2011 (REV III)

"Kommissionen sendte i juni 2010 en åbningsskrivelse til Den Hellenske Republik, hvori den 
konkluderede, at artikel 6 i lov 3475/1955 og de kongelige dekreter 143/1963 og 869/1966 
samt de ministerielle bestemmelser A2-2186 og 2187 af 15. maj 2009 er uforenelige med 
artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF-traktaten) og artikel 
12 og 15, stk. 1, 2, litra a), og 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. 
december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked1, eftersom de indfører begrænsninger i 
adgangen til Athens og Thessalonikis centrale markeder for fersk kød og friske 
landbrugsvarer for operatører fra andre medlemsstater.

De græske myndigheder oplyser i deres svar, at de nationale domstole (den øverste 
forvaltningsdomstols dom 1038/2006 og retten i Piræus' dom 384/1996) har afsagt domme, 
der primært vedrører forbud mod at sælge frugt og grøntsager uden for de centrale markeder.
Disse domme bygger på den idé, at forvaltningen kan indføre begrænsninger i den frie 
erhvervsudøvelse i landet begrundet i hensynet til almenhedens og samfundets interesse. De 
græske myndigheder mener, at beslutningen om at indføre begrænsningerne er truffet på et 
objektivt grundlag og desuden er begrundet i hensynet til offentlighedens interesse, herunder 
opretholdelse af ensartede priser, beskyttelse af producenter og forbrugere samt bekæmpelse 
af ulovlig handel samt afgifts- og skatteunddragelse.

Ifølge de græske myndigheder baserer vurderingen af en eventuel hindring for 
etableringsfriheden sig desuden hovedsagelig på bygningernes infrastruktur. En 
investeringsplan vedrørende de pågældende bygninger er på nuværende tidspunkt under 
udarbejdelse. Ifølge planen vil der ske en udbygning af anlæggene, som vil sætte 
offentligheden i stand til at udøve erhvervsaktiviteter. Hertil kommer, at der arbejdes på et e-
handelsprojekt vedrørende indførelse af e-markeder.

Endelig forsikrer de græske myndigheder, at de snarest vil foretage en ny gennemgang af 
kriterierne for at sikre, at alle kriterier, som er opstillet i den gældende lovgivning, opfylder 
samtlige krav til objektivitet, gennemsigtighed, upartiskhed og proportionalitet.

Kommissionen er af den opfattelse, at de græske myndigheders svar ikke er tilfredsstillende.
De græske myndigheder agter godt nok at investere i bygningsinfrastrukturer for at skabe 
mere plads i de centrale markeder og at tage kriterierne til sikring af objektivitet, 
gennemsigtighed, upartiskhed og proportionalitet op til fornyet overvejelse. Men hensynet til 
almenhedens interesse, som de græske myndigheder påberåber sig, kan ifølge Kommissionens 
opfattelse ikke begrunde væsentlige begrænsninger i etableringsfriheden. Det er nemlig 

                                               
1 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36.
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således, at visse begrundelser, bl.a. sikring og opretholdelse af ensartede priser, ikke er 
gyldige, fordi de udgør økonomiske målsætninger, mens andre begrænsninger ikke står i et 
rimeligt forhold til målene (f.eks. bekæmpelse af afgifts- og skatteunddragelse).
Kommissionens tjenestegrene agter følgelig at foreslå, at der fremsendes en begrundet 
udtalelse til Den Hellenske Republik i begyndelsen af 2011."

7. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 18. juli 2011 (REV IV).

"Som tidligere anført vurderer Kommissionens tjenestegrene, at de græske myndigheders svar 
på Kommissionens åbningsskrivelse ikke var tilfredsstillende. Derfor blev der den 17. februar 
2011 sendt en begrundet udtalelse til Den Hellenske Republik.

De græske myndigheder har svaret på denne med to skrivelser i slutningen af april 2011, 
hvori de gør Kommissionens tjenestegrene opmærksomme på en lov af 2. marts 2011 (L 
3919/2011) med titlen "Princippet om erhvervsfrihed, ophævelse af ubegrundede restriktioner 
for adgangen til og udøvelsen af erhverv" (fri oversættelse), som skal træde i kraft i 
begyndelsen af juli 2011, og som indeholder generelle retningslinjer på området. I forlængelse 
af denne lov behandler de græske nationalforsamlinger for øjeblikket et lovforslag, som mere 
specifikt vedrører engrossalg på de centrale markeder. To versioner af dette lovforslag er 
siden blevet meddelt Kommissionens tjenestegrene.

Der er dermed en reform i gang på området, og Kommissionens tjenestegrene vil i det 
omfang, det er muligt, vurdere overensstemmelsen mellem disse nye lovbestemmelser og EU-
retten. I alle tilfælde vil Kommissionen, når de endelige foranstaltninger er blevet vedtaget og 
meddelt, foretage en detaljeret undersøgelse af deres overensstemmelse med EU-retten.

Kommissionens tjenestegrene vil holde Europa-Parlamentet underrettet om enhver udvikling i 
ovennævnte sag."

8. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. april 2012 (REV V)

"I forbindelse med deres svar på den begrundede udtalelse, har de græske myndigheder 
meddelt Kommissionen i juli 2011, at lov 3982 af 17. juni 2011 blandt andet omfatter 
bestemmelser om ændring af den gældende forordning i henhold til de centrale engros-
markeder i Athen og Thessaloniki. Loven ophæver forbuddet mod at etablere sig i en omkreds 
af 2 km rundt om de centrale markeder og overdrager de centrale markeders 
administrationsselskaber udarbejdelsen af reglerne for udlejning af pladser på de centrale 
markeder med de pågældende ministres tilladelse. 

I oktober modtog Kommissionens tjenestegrene udlejningsreglerne for disse to centrale 
markeder. De græske myndigheder skulle tilsende yderligere oplysninger, men de har endnu 
ikke til dato sendt Kommissionen noget.

Efter en gennemgang hersker der på nuværende tidspunkt stadig tvivl, og Kommissionen har 
derfor til hensigt at fortsætte den igangværende traktatbrudssøgsmål. 

Kommissionens tjenestegrene vil holde Europa-Parlamentet underrettet om enhver udvikling i 
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ovennævnte sag."

9. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 28. august 2013 (REV VI).

"I forbindelse med deres svar på den begrundede udtalelse, har de græske myndigheder 
meddelt Kommissionen i juli 2011, at lov 3982 af 17. juni 2011 blandt andet omfatter 
bestemmelser om ændring af den gældende forordning i henhold til de centrale engros-
markeder i Athen og Thessaloniki. 

Lov 3982/2011 har navnlig ophævet forbuddet mod engrossalg uden for de centrale markeder 
i Athen og Thessaloniki og giver således operatører mulighed for at etablere sig i en omkreds 
af 2 km rundt om de centrale markeder eller ud over denne. Afgørelse A2-565, som er 
offentliggjort i lovtidende af 4. maj 2012 nr. 1503, har bekræftet de gældende regler for 
udlejning af pladser på de centrale markeder.

Med hensyn til salg uden for de centrale markeder har de græske myndigheder understreget, 
at planlægningsmyndigheden af hensyn til almenhedens interesse – ud over de gældende 
bestemmelser – imidlertid skal udstede en etableringstilladelse (dvs. en tilladelse til at benytte 
stedet på baggrund af en bestemt aktivitet).

Da forpligtelsen til at etablere sig på de centrale markeder er blevet ophævet, og at det fra nu 
af er muligt at etablere sig foran de samme centrale markeder, mener Kommissionen, at der 
ikke længere findes en reel begrænsning for etablering, og at klagernes problem er løst. Deres 
advokat har for øvrigt ikke fulgt op på Kommissionens foreløbige afslutningsskrivelse.
Kommissionen har derfor den 20. juni 2013 besluttet at afslutte behandlingen af andragernes 
sag."


