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Tárgy: Alexandros Triantafillis görög állampolgár által benyújtott 1472/2008. 
számú, további 2 aláírást tartalmazó petíció a görög hatóságok részéről az 
athéni központi piac (Organismos Kentrikis Agoras Athinon) működtetése 
kapcsán az Európai Unió jogszabályainak és az Alapjogi Charta 
rendelkezéseinek be nem tartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja az athéni központi piac működtetésére alkalmazandó 
rendelkezéseket, amelyek értelmében más cégek számára két kilométeres körzetben tilos 
nagykereskedelmet folytatni friss zöldségekkel, gyümölcsökkel és friss hússal. A petíció 
benyújtója szerint ez torzítja a versenyt, és ellentétes az e területen alkalmazandó uniós 
elvekkel és a Bíróság ítélkezési gyakorlatával. A petíció benyújtója, aki hiába terjesztette 
ügyét a nemzeti bíróságok elé, az Európai Unió Alapjogi Chartájára, ezen belül annak 16. (a 
vállalkozás szabadsága) és 41. (a megfelelő ügyintézéshez való jog) cikkére hivatkozva az 
Európai Parlament beavatkozását kéri. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 12. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A petíció benyújtója Görögországban a gyümölcsök, zöldségek és friss hús 
nagykereskedelmével foglalkozó vállalkozásokat sújtó korlátozásokat kifogásolja. E 
korlátozások forrásait a görög állam által az Athens Central Market SA és a Thessaloniki 
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Central Market SA számára biztosított jogok képezik. E jogok alapján a friss mezőgazdasági 
termékek és a hús kiskereskedők részére történő nagykereskedelmi értékesítését a központi 
piacokon keresztül kell bonyolítani. 

A petíció benyújtója és ügyvédei által nyújtott részletes jogi tájékoztatás alapján az Európai 
Bizottság bizonyos számú korlátozást állapított meg, nevezetesen:

– A friss mezőgazdasági termékek és a hús kiskereskedők részére történő nagykereskedelmi 
értékesítését Athénban és Szalonikiben egy központi piacon keresztül kell bonyolítani.

– Két miniszteri1 határozat szerint egy vállalkozás (magánszemély vagy jogi személy) csak 
akkor igényelhet bérleti jogot az athéni/szaloniki központi piacon, ha a növényi eredetű 
termékek eladásából származó forgalma legalább az utolsó négy év folyamán bérletenként 
eléri az 1 600 000 eurót. A friss húst értékesítő nagykereskedők esetében a minimális 
forgalmat a Central Market SA bérletenként, legalább az utolsó négy év figyelembevételével 
határozza meg. 

– A központi piaci bérlet iránti kérelmeket elutasítják, mivel inkább azoknak adnak bérleti 
jogot, akik már hellyel rendelkeznek a központi piacon, és nem állnak rendelkezésre épületek 
más vállalkozások számára.

– További igazoló dokumentumokat kérhetnek, de nem tisztázott, hogy pontosan melyek ezek 
a dokumentumok. 

– A központi piacokon kívül működő vállalkozások számára nem megengedett, hogy a szóban 
forgó piacok 2 kilométeres körzetén belül működjenek. E tilalom megszegése esetén bírság 
szabható ki. 

Az EK-Szerződés 43. cikke értelmében tilos a valamely tagállam állampolgárainak egy másik 
tagállam területén történő szabad letelepedésére vonatkozó minden korlátozás. Az állandó 
ítélkezési gyakorlat szerint az EK-Szerződés 43. cikke kizár minden olyan nemzeti 
intézkedést, amely – még akkor is, ha az állampolgárságon alapuló megkülönböztetés nélkül 
alkalmazandó – alkalmas a Szerződésben garantált szabad letelepedéshez való jog közösségi 
állampolgárok általi gyakorlásának akadályozására, vagy csökkentheti annak vonzerejét2.

Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint „Egy nemzeti intézkedés, amely – legyen bár 
állampolgársági alapon történő megkülönböztetés nélkül alkalmazandó – alkalmas arra, hogy 
megzavarja vagy kevésbé vonzóvá tegye a Szerződés által biztosított szabadságoknak a 
közösségi állampolgárok általi gyakorlását, közérdekű kényszerítő indokokkal igazolható 
azzal a feltétellel, hogy az intézkedés alkalmas az általa elérni kívánt cél megvalósításának 
biztosítására, és hogy nem haladja meg az annak megvalósításához szükséges mértéket”3.

                                               
1 A 2008. június 23-i YA A2-4321 és a YA A2-4322 határozat.
2 Lásd különösen a C-19/92. számú Kraus-ügyben 1993. március 31-én hozott ítélet [EBHT I-1663.] 32. pontját 
és a C-299/02. számú Bizottság kontra Hollandia-ügyben 2004. október 14-én hozott ítélet 15. pontját.
3 A Bíróság C-140/03. számú Bizottság kontra Görög Köztársaság ügyben 2005. április 21-én 
hozott ítélete, 34. pont.
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Továbbá, a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlatát követve, „(...) ahhoz, hogy az előzetes 
hatósági engedélyezés rendszere abban az esetben is igazolható legyen, ha korlátozza az 
említett alapvető szabadságot, mindenképpen olyan objektív, hátrányos megkülönböztetéstől 
mentes és az érintett vállalkozások által előzetesen ismert kritériumokon kell alapulnia, 
amelyek kellőképpen korlátok közé szorítják a nemzeti hatóságok mérlegelési jogkörének 
gyakorlását, hogy azt ne lehessen önkényesen alkalmazni. Ennek megfelelően az előzetes 
hatósági engedélyezés rendszere által megszabott közszolgálati kötelezettségek jellegét és 
hatályát előre meg kell határozni az érintett vállalkozások számára. Továbbá, az ilyen 
eltérésen alapuló korlátozó intézkedés által érintett személy számára jogorvoslatnak kell 
rendelkezésre állnia.”1

Ebből az következik, hogy a végleges álláspont elfogadása előtt az Európai Bizottságnak meg 
kell vizsgálnia a görög hatóságok általi korlátozások lehetséges igazolását, valamint azok 
alkalmasságát, szükségességét, következetességét és arányosságát. 

A petíció benyújtója továbbá kifogásolja, hogy a görög állam jogalkotási és szabályozási 
aktusok sorozatán keresztül kizárólagos joggal ruházta fel az Athens Central Market SA-t és a 
Thessaloniki Central Market SA-t, hogy egy megadott földrajzi területen belül friss 
mezőgazdasági termékekkel – többek között hússal is – nagykereskedelmi tevékenységet 
folytassanak. A központi piacokon kívül működő vállalkozások számára nem megengedett, 
hogy a szóban forgó piacok 2 kilométeres körzetén belül működjenek. Továbbá, ezek a 
vállalkozások csak akkor folyamodhatnak bérleti jogért, ha nagyságrendjük meghalad egy 
bizonyos forgalmi küszöbértéket, amelyet adott minimális számú éven át kell elérni. Ezek a 
követelmények megakadályozhatják, hogy a kisebb vállalkozások bérleti jogért 
folyamodhassanak. Az ilyen jellegű állami beavatkozás az állítások szerint arra indíthatja az 
ilyen jogokat élvező vállalkozásokat, hogy visszaéljenek erőfölényükkel, és ezzel megszegjék 
az EK-Szerződés 82. cikkét, az EK-Szerződés 86. cikkével összefüggésben. A petíció azt is 
kifogásolja továbbá, hogy a rendszer jelenlegi kialakításában lehetővé teszi az e piacokon már 
működési engedéllyel rendelkező kiskereskedőkkel szembeni kedvezményes bánásmódot, 
amelyek emiatt össze tudják hangolni tevékenységeiket, és korlátozni tudják a versenyt, ily 
módon megsértve az EK-Szerződés 81. cikkét. 

Meg kell jegyezni, hogy az ismertetett információk fényében csak akkor lenne megállapítható 
az erőfölény, ha az érintett piacokat olyan szűken határoznák meg, ahogyan azt a petíció 
benyújtója javasolja (vagyis az érintett központi piacok körüli 2 kilométeres körzet). Ha 
azonban ilyen piacmeghatározást tartanak fenn, nem valószínű, hogy a kérdéses földrajzi piac 
a 82. cikk értelmében vett közös piac jelentős részét képezné. Továbbá meglehetősen kicsi 
annak a valószínűsége, hogy a kérdéses gyakorlat alkalmas lenne arra, hogy hatással legyen 
az államok közötti kereskedelemre. Ennek alapján a nemzeti jog lenne alkalmazandó.

Ami az EKSZ 81. cikkének az EKSZ 86. cikkével összefüggésben történő elemzését illeti, 
hasonló megfontolások érvényesek abban az értelemben, hogy a kisebb kiskereskedők 
tekintetében csak akkor lehetne esetlegesen érzékelhető versenyellenes piaclezáró hatást 
megállapítani, ha az érintett földrajzi piacot a fent említett szűk módon határoznák meg. Ilyen 
körülmények között azonban az egyrészről az érintett központi piacok, másrészről pedig az 
adott piacon már működő nagyobb kiskereskedők között létrejött megállapodások nem 

                                               
1 A Bíróság C-205/99. számú Analir-ügyben 2001. február 20-án hozott ítélete, [2001] EBHT I-01271., 38. pont.
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alkalmasak arra, hogy jelentős mértékben hatással legyenek a tagállamok közötti 
kereskedelemre. A szóban forgó kérdésre ennek alapján ismét csak a nemzeti jog lenne 
alkalmazandó. 

A Bizottság szolgálatai fel fogják venni a kapcsolatot a görög hatóságokkal annak érdekében, 
hogy kérjék az athéni és szaloniki központi piacra vonatkozó teljes jogi keret ismertetését, a 
fent említett korlátozások igazolását, valamint a görög hatóságok által alkalmazott 
intézkedések megfelelőségének és arányosságának elemzését. 

A Bizottság folyamatosan tájékoztatni fogja az Európai Parlament Petíciós Bizottságát a 
vizsgálat előrehaladásáról.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. március 25.

Korábbi válaszát kiegészítve a Bizottság a görög hatóságoktól kapott információk alapján a 
következő fejleményekről kívánja tájékoztatni az Európai Parlamentet. A Bizottság 
szolgálatai 2009. június 29-én levelet küldtek a görög hatóságoknak, amelyre 2010. január 7-
én kapták meg a görög hatóságok válaszát.

a) Az athéni és a szaloniki központi piacra vonatkozó jogi keret rövid ismertetése
Válaszukban a görög hatóságok ismertetik az athéni és a szaloniki központi piac létrehozására 
és működésére vonatkozó jogi keretet. Kifejtik, hogy a görög jogszabályok (a 3475/55., 
802/78., 3190/03., 3557/07. számú törvény, a 228/A/109/2-5-89. számú elnöki rendelet stb.) 
ugyanakkor engedélyezik a tárgyban illetékes miniszterek számára, hogy közös miniszteri 
határozatokat hozzanak annak érdekében, hogy bizonyos feltételek mellett a piacok 2 
kilométeres körzetén túl engedélyezzék a központi piacokon kívüli nagykereskedelmet. Ilyen 
miniszteri határozatot azonban soha nem hoztak. 

A görög hatóságok leszögezik, hogy a friss gyümölcs és zöldség és a friss hús szállítására és 
forgalmazására olyan más eszközöket is létrehoztak, mint amilyenek a vállalati forgalmazási 
hálózatok, amelyek azokon a megyéken kívül működnek, ahol a központi piacok találhatók 
(Athén és Szaloniki). Emellett három nagy áruházlánc átvevő és belső forgalmazási 
központokat hozott létre ezekben a megyékben.
Egyébként a jogvitákkal foglalkozó közigazgatási bíróságok megállapítása szerint a nemzeti 
rendelkezések nem ellentétesek az európai joggal.
A 3475/55. számú törvény ellenére a friss hús nagykereskedelmével foglalkozó vállalkozások 
jöttek létre és működtek a friss húst értékesítő központi piacokon kívül. A megvalósított 
nagyberuházásokat figyelembe véve a 3784/2009. számú törvény 35. cikke engedélyezte a 
Gazdasági Minisztériumnak, hogy jóváhagyja a 2009. augusztus 7-én még működő 
vállalkozások tevékenységének folytatását, és ezzel rendezte azok helyzetét. Ennek 
következtében ezek a vállalkozások, amelyek székhelye 2 kilométeres körzeten belül vagy 
akár azon kívül található, ezt követően szabadon és törvényesen működhetnek a központi 
piacokon kívül.
b) A nemzeti jogszabályok által elérni kívánt célok
A nemzeti jogszabályok alapelve az, hogy bizonyos kivételekkel (mint az említett 2009. évi 
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törvényben foglalt, a friss hús nagykereskedelmére vonatkozó kivétel) csak a központi 
piacokon engedélyezi, tehát oda csoportosítja át a nagykereskedelmet annak érdekében, hogy 
a lánc fogyasztó előtti utolsó közreműködője, a kiskereskedő mind az árak, mind a minőség és 
a mennyiség tekintetében hozzájuthasson a szükséges és közvetlen információkhoz. A görög 
hatóságok szerint ez mind a nagykereskedő, mind a kiskereskedő, valamint a végső fogyasztó 
számára is lehetővé teszi az egészséges versenyt.

c) A központi piacok bérleti jogaira vonatkozó 2008. június 23-i A2-4321. és 4322. számú 
miniszteri rendelkezésekről
A görög hatóságok leszögezik, hogy ezek a rendelkezések már nem hatályosak, mivel azok 
helyébe a 2009. május 5-i A2-2186. és 2187. számú rendelkezés lépett.

Az új rendelkezéseknek megfelelően a bérleti joggal rendelkezőknek az általuk bérelni kívánt 
helytől függően 400 000 és 1 600 000 euró közötti árbevételt kell realizálniuk. Továbbá más 
tényezőket is számításba vesznek, úgymint a foglalkoztatott munkavállalók számát, a 
termékek jellegét és sokféleségét stb.

d) A bérleti jog iránti kérelmek elutasítása
A központi piacok illetékes hatóságai szerint a már meglévő helyiségbérlet nem biztosít jogot 
az üres helyiségekre vonatkozó újabb bérleti jogok odaítélésére, és ezért önmagában nem 
indokolja az új érdekeltek elutasítását.

Ami a helyiségek rendelkezésre állását illeti, ezt a kérdést később vizsgálják meg, és szükség 
esetén elképzelhető az épületek bővítése.

e) További igazolások benyújtásának előírása

A központi piacok illetékes hatóságai szerint az esetlegesen kért kiegészítő igazolásokat a 
központi piacok igazgatótanácsa által hozott határozattal, ám a közös miniszteri határozatnak 
megfelelően határozzák meg. Az ilyen kérést előzetesen mindig a bérletre pályázók 
tudomására hozzák, és önmagukban nem képeznek akadályt vagy megkülönböztetést.

f) Vállalkozói tevékenység folytatásának tilalma a központi piacok 2 kilométeres körzetében

Amint azt a fentiekben meghatározták, a 3784/2009. számú törvény 35. cikke lehetővé teszi a 
2009. augusztus 7-én már letelepedett friss hús nagykereskedőknek, hogy a központi piacokon 
kívül, akár a központi piacok 2 kilométeres körzetében, vagy e körzeten kívül folytassák a 
tevékenységüket. 
A görög hatóságok szerint hasonló jogszabály szabályozhatná a friss gyümölcsök és 
zöldségek nagykereskedelmét, amennyiben az szükségesnek bizonyul.

Következésképpen a görög hatóságok úgy vélik, hogy a jogalkotó semmiképp sem akarta 
korlátozni a nagykereskedelmet az athéni és a szaloniki központi piacon a szűk területre való 
tekintettel.
Ez a helyzet aggodalommal tölti el a Bizottságot, annál is inkább, mert ellentétes lehet a belső 
piacon a szabad letelepedés és a szabad szolgáltatásnyújtás elvével.
A Bizottság folytatni kívánja az athéni és a szaloniki központi piac szervezésével, 
működésével és a piacokra való bejutással kapcsolatos vizsgálatot. Mindazonáltal a görög 
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hatóságok a közelmúltban rendelkezéseket hoztak a központi piacok megnyitására a friss hús 
nagykereskedelmét illetően. Meg kell nézni, hogy a meglévő kereslet kielégítése érdekében az 
athéni és a szaloniki központi piac meg fog-e nyílni a friss gyümölcs és zöldség 
nagykereskedelem esetében. Jelenleg azonban továbbra is korlátozzák a bejutást az athéni és a 
szaloniki friss gyümölcs és zöldség nagykereskedelmi központi piacra, és felmerül a kérdés, 
hogy ezek a korlátozások összeegyeztethetők-e az EUMSZ-szel.

Egyébiránt ugyanebben a témában korábban már nyújtottak be panaszt a Bizottsághoz.
A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot az ügy további fejleményeiről.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. szeptember 2.
Előző válaszainak kiegészítéséül a Bizottság szeretné tájékoztatni az Európai Parlamentet a 
legutóbbi fejleményekről. 

A Bizottsághoz beérkező, az 1472/2008. számú petícióval megegyező témájú panaszok 
kezelése keretében a Bizottság 2010. június 24-én felszólító levelet küldött a görög 
hatóságoknak. A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot a görög kormánytól kapott 
válaszról, illetve az ügy további fejleményeiről.

6. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2011. március 3. (REV III)

2010 júniusában az Európai Bizottság felszólító levelet küldött a Görög Köztársaságnak, 
amelyben azt a következtetést vonta le, hogy a 3475/1955. számú törvény és a 143/1963., 
illetve a 869/1966. számú királyi rendeletek, továbbá a 2009. május 15-i A2-2186. és A2-
2187. számú miniszteri rendelkezések összeegyeztethetetlenek az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) 49. cikkével, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. 
december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 12. cikkével, 15. cikke (1) 
bekezdésével, (2) bekezdésének a) pontjával és (3) bekezdésével, mivel olyan korlátozó 
feltételeket írnak elő, amelyek befolyásolják a más tagállami szereplők bejutását a friss hús és 
friss mezőgazdasági termékek athéni és szaloniki központi piacára.

Válaszukban a görög hatóságok kifejtik, hogy a nemzeti bíróságok (az Államtanács 
1038/2006. számú határozata és a pireuszi elsőfokú bíróság 384/1996. számú ítélete) által 
hozott határozatok elsősorban a gyümölcsök és zöldségek központi piacokon kívüli 
értékesítésének tilalmára vonatkoznak. Ezek a határozatok azon az elgondoláson alapulnak, 
hogy a közigazgatás közérdekből vagy a társadalom védelme érdekében korlátozhatja az 
ország gazdasági életének szabad fejlődését. A hatóságok véleménye szerint a korlátozásokról 
objektív módon határoznak, és azokat a közérdek védelmével kapcsolatos indokok – így az 
egységes árképzés fenntartása, a gyártók és a fogyasztók védelme, valamint az illegális 
kereskedelem és az adócsalás elleni küzdelem – magyarázzák.

Emellett a görög hatóságok szerint a letelepedés szabadságának esetleges korlátozását 
elsősorban az épületek infrastruktúráját alapul véve mérték fel. Ezekkel az épületekkel 
kapcsolatban jelenleg vizsgálnak egy beruházási tervet. E terv kiegészítő létesítmények 
kialakítását irányozza elő, minek köszönhetően bárki végezhetne kereskedelmi tevékenységet.
Ezenkívül az elektronikus kereskedelem keretében megvizsgálnak egy, az elektronikus piacok 
kialakítására vonatkozó tervet is.
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A görög hatóságok végül vállalják, hogy a lehető legrövidebb határidőn belül ismét 
megvizsgálják a kritériumokat annak biztosítása érdekében, hogy a hatályos jogszabályokban 
meghatározott minden kritérium valamennyi tényszerűségi, átláthatósági, pártatlansági és 
arányossági feltételt garantálja.

A Bizottság véleménye szerint a görög hatóságok válasza nem kielégítő. A görög 
hatóságoknak kétségkívül szándékukban áll beruházni az épületek infrastruktúrájába annak 
érdekében, hogy növeljék az árusítóhelyek számát a központi piacokon, valamint ismét 
ellenőrizni kívánják a tényszerűség, az átláthatóság, a pártatlanság és az arányosság 
biztosítására szolgáló kritériumokat. A görög hatóságok által hivatkozott, közérdeken alapuló 
indokok azonban nem alkalmasak a letelepedés szabadsága lényeges korlátozásának 
igazolására. Egyes indoklások – nevezetesen az egységes árak biztosítása és fenntartása –
ugyanis, mivel azok gazdasági jellegű célkitűzések, nem érvényesíthetők, az egyéb 
korlátozások pedig aránytalannak tűnnek az elérni kívánt célokhoz képest (például az 
adócsalás elleni küzdelem). 2011 elején a Bizottság szolgálatai ezért várhatóan javasolni 
fogják egy indokolással ellátott vélemény megküldését a Görög Köztársaságnak.

7. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2011. július 18. (REV IV)

Ahogy már azt korábban kifejtettük, a Bizottság szolgálatai úgy ítélték meg, hogy nem 
kielégítő az a válasz, amelyet a görög hatóságok adtak a Bizottság felszólító levelére. Ezért 
2011. február 17-én indokolással ellátott véleményt küldtek a Görög Köztársaságnak.

A görög hatóságok két 2011. április végi keltezésű levélben is válaszoltak. Mindkét levélben 
közölték a Bizottság szolgálataival, hogy várhatóan 2011. július elején lép életbe az a 2011. 
március 2-i törvény (L 3919/2011), amely „A szabad szakmaválasztás elvei és a munkakörök 
betöltését és a szakmák gyakorlását indokolatlanul korlátozó intézkedések eltörlése" (szabad 
fordítás) címet viseli és a kérdésre vonatkozó általános elveket tartalmazza. Jelenleg a görög 
parlament vizsgálja a törvény folytatásának tekintett törvénytervezetet, amely közvetlenebb 
módon érinti a központi piacokon való nagykereskedelmi értékesítést. A Bizottság is 
megkapta a törvénytervezet két egymást követő változatát.

E témakör reformja tehát folyamatban van, és a Bizottság szolgálatai a lehetőségek szerint 
igyekeznek felmérni a tervezett új jogi rendelkezések európai jogszabályokkal való 
összeegyeztethetőségét. A Bizottság a végleges intézkedések elfogadását és a hivatalos 
értesítést követően mindenképpen részletesen megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e az 
uniós jogszabályoknak.

A Bizottság szolgálatai feltétlenül tájékoztatják az Európai Parlamentet az ügy fejleményeiről.

8. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2012. április 20. (REV V)

Az indokolással ellátott véleményre adott válaszukban a görög hatóságok 2011 júliusában 
értesítették a Bizottságot a 2011. június 17-i 3982. számú törvényről, amely többek között 
olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek módosítják az athéni és a szaloniki 
nagykereskedelmi központi piacra vonatkozó jogszabályokat. A törvény eltörli azt a tilalmat, 
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amely szerint a központi piacok körüli 2 km-es körzetben nem szabad üzletet nyitni, és a 
központi piacok üzemeltetőire bízza az e piacok árusítóhelyeinek bérbeadására vonatkozó 
szabályok kidolgozását, az illetékes miniszterek jóváhagyása mellett. 

A Bizottság szolgálatai októberben kézhez kapták a szóban forgó két központi piacra 
vonatkozó bérbeadási szabályokat. A görög hatóságoknak kiegészítő információkat kellett 
volna benyújtaniuk, melyek a Bizottsághoz a mai napig nem érkeztek meg.

A vizsgálatok lefolytatását követően a jelenlegi szakaszban továbbra is kétségek állnak fenn, 
így a Bizottság szolgálatai folytatni kívánják a jelenleg zajló kötelezettségszegési eljárást. 

A Bizottság szolgálatai feltétlenül tájékoztatják az Európai Parlamentet az ügy fejleményeiről.

9. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2013. augusztus 28. (REV VI)

Az indokolással ellátott véleményre adott válaszukban a görög hatóságok 2011 júliusában 
értesítették a Bizottságot a 2011. június 17-i 3982. számú törvényről, amely többek között 
olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek módosítják az athéni és a szaloniki 
nagykereskedelmi központi piacra vonatkozó jogszabályokat. 

A 3982/2011. számú törvény eltörli az athéni és szaloniki központi piacokon kívüli 
nagykereskedelmi értékesítés tilalmát, és lehetővé teszi ezentúl a szereplők számára, hogy 
üzletet nyithassanak a központi piacok 2 km-es körzetében vagy azon kívül. A Hivatalos 
Lapban (n°1503) 2012. május 4-én közzétett A2-565. számú határozat ratifikálta a központi 
piacok árusítóhelyeinek bérbeadására vonatkozó rendeletet.

Ami a központi piacokon kívüli árusítást illeti, a görög hatóságok kiemelték, hogy az 
alkalmazandó intézkedéseken kívül a tervezési hatóságnak – közérdeken alapuló indokokra 
hivatkozva – üzletnyitási engedélyt (a helyiségek használatára adott engedély az adott 
tevékenység ismeretében) is ki kell állítania.

Mivel a központi piacokon belüli üzletnyitás kötelezettségét eltörölték, és ezentúl lehetővé 
válik e központi piacok előtti árusítás, a Bizottság úgy értékeli, hogy a letelepedést korlátozó 
okok megszűntek, és a panaszosok problémáját megoldottnak tekinti.  Továbbá a panaszosok 
ügyvédje sem emelt kifogást a Bizottság előzetes lezáró levelével kapcsolatban. Ennek 
megfelelően 2013. június 20-án az Európai Bizottság úgy határozott, hogy az ügyet lezártnak 
tekinti.


