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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1472/2008 dėl Graikijos valdžios institucijų negebėjimo užtikrinti 
ES teisės aktų ir Pagrindinių teisių chartijos nuostatų vykdymo Atėnų 
centrinio turgaus „Organismos Kentrikis Agoras Athinon“ veiklos atžvilgiu, 
kurią pateikė Graikijos pilietis Alexandros Triantafillis, su dar dviem 
parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl nuostatų, kurios taikomos Atėnų centrinio turgaus veiklai ir 
pagal kurias draudžiama kitoms įmonėms verstis didmenine šviežių vaisių bei daržovių ir 
šviežios mėsos prekyba dviejų kilometrų spinduliu. Peticijos pateikėjas mano, kad tokia 
padėtis iškraipo konkurenciją ir prieštarauja galiojantiems ES principams bei teismų praktikai. 
Nurodydamas ES pagrindinių teisių chartiją ir visų pirma jos 16 straipsnį (Laisvė užsiimti 
verslu) ir 41 straipsnį (Teisė į gerą administravimą), peticijos pateikėjas, kuris jau šiuo 
klausimu nesėkmingai kreipėsi į nacionalinius teismus, prašo Europos Parlamento išnagrinėti 
šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. kovo 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl apribojimų įmonėms, Graikijoje besiverčiančioms 
didmenine šviežių vaisių bei daržovių ir šviežios mėsos prekyba. Tokių pažeidimų šaltinis –
teisės, kurias Graikijos valstybė suteikė Graikijos centriniam turgui ir Salonikų centriniam 
turgui. Tokių teisių pagrindu didmeninė prekyba šviežiais žemės ūkio produktais ir mėsa su 
mažmenininkais turi būti vykdoma centriniuose turguose.
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Remdamasi išsamia teisine informacija, pateikta peticijos pateikėjo ir jo advokatų, Europos 
Komisija nustatė, kad taikomi keli apribojimai, būtent:

– Didmeninė prekyba šviežiais žemės ūkio produktais ir šviežia mėsa su mažmenininkais 
Atėnuose ir Salonikuose turi būti vykdoma centriniame turguje.

– Vadovaujantis dviem ministro sprendimais1, įmonė (asmuo arba juridinis subjektas) gali 
kreiptis dėl nuomos Atėnų arba Salonikų centriniame turguje tik tuomet, jei jos augalinės 
kilmės produktų pardavimo apyvarta ne trumpiau kaip per paskutinius ketverius metus 
vienoje nuomojamoje vietoje yra ne mažesnė nei 1 600 000 EUR. Šviežios mėsos 
didmenininkams mažiausią apyvartą vienoje nuomojamoje vietoje per ne trumpiau kaip 
paskutinius ketverius metus nustato centrinis turgus.

– Prašymai dėl nuomos centriniame turguje atmetami, nes nuomojantis pirmenybė suteikiama 
įmonėms, jau įsisteigusioms centriniame turguje, o kitoms įmonėms pastatų nėra.

– Gali būti prašoma papildomų patvirtinamųjų dokumentų, bet neišaiškinta, kokie tiksliai tie 
dokumentai yra.

– Už centrinių turgų ribų įsikūrusioms įmonėms neleidžiama veikti 2 km spinduliu nuo 
minėtų turgų. Pažeidus šį draudimą gali būti skiriamos baudos.

Vadovaujantis EB sutarties 43 straipsniu, vienos valstybės narės nacionalinių subjektų 
įsisteigimo laisvės kitos valstybės narės teritorijoje apribojimai draudžiami. Remiantis 
nusistovėjusia teismo praktika, pagal EB sutarties 43 straipsnį draudžiamos bet kokios 
nacionalinės priemonės, kuriomis, net jei jos taikomos nediskriminuojant dėl pilietybės, gali 
būti trukdoma Bendrijos piliečiams pasinaudoti įsisteigimo laisve, kuri garantuojama pagal 
Sutartį, arba toks įsisteigimas daromas mažiau patrauklus2.

Nusistovėjusi teismo praktika yra tokia: „Nacionalinė priemonė, kuri, nors ir taikoma 
nediskriminuojant dėl pilietybės, gali Bendrijos piliečiams sudaryti kliūčių pasinaudoti 
Sutarties garantuojamomis pagrindinėmis teisėmis arba naudojimąsi jomis padaryti mažiau 
patrauklų, gali būti pateisinama privalomais bendrojo intereso pagrindais su sąlyga, kad ji 
yra tinkama ja siekiamo tikslo įgyvendinimo užtikrinimui ir neviršija to, kas yra būtina jam 
pasiekti“3.

Be to, vadovaujantis nusistovėjusia Teisingumo Teismo praktika „[...] tam, kad išankstinio 
administracinio leidimo suteikimo tvarka būtų pateisinama, net jei ji nukrypsta nuo 
pagrindinės laisvės principo, ji bet kuriuo atveju turi būti pagrįsta objektyviais, 
nediskriminaciniais ir susijusiai įmonei iš anksto žinomais kriterijais, taip, kad būtų 
pakankamai apribota nacionalinės valdžios institucijų kompetencija ir kad ja nebūtų 
naudojamasi savo nuožiūra. Atitinkamai, susijusiai įmonei turi būti iš anksto nurodytas su 
viešąja paslauga susijusių įpareigojimų, kurie bus nustatyti pagal išankstinę administracinio 
leidimo suteikimo tvarką, pobūdis ir aprėptis. Be to, kiekvienas asmuo, nukentėjęs nuo tokia 
nukrypti leidžiančia nuostata pagrįstos ribojamosios priemonės, turi turėti teisę į teisminės 
                                               
1 2008 m. birželio 23 d. sprendimas Nr. YA A2-4321 ir sprendimas Nr. YA A2-4322.
2 Visų pirma žr. 1993 m. kovo 31 d. sprendimo Kraus, C-19/92, Rink. p. I-1663, 32 punktą ir 2004 m. 
spalio 14 d. sprendimo Komisija prieš Nyderlandus, C-299/02, 15 punktą.
3 2005 m. balandžio 21 d. sprendimo Komisija prieš Graikijos Respubliką, C-140/03, 34 punktas.
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gynybos priemonę“.1.

Taigi, prieš patvirtindama galutinę nuomonę Europos Komisija turi išnagrinėti galimas 
Graikijos valdžios institucijų taikomų apribojimų pateisinančias aplinkybes, taip pat jų 
tinkamumą, būtinumą, darnumą/nuoseklumą ir proporcingumą.

Peticijos pateikėjas taip pat tvirtina, kad Graikijos valstybė, priimdama keletą įstatymų ir kitų
teisės aktų, suteikė Atėnų centriniam turgui ir Salonikų centriniam turgui išskirtines teises 
verstis didmenine prekyba šviežiais žemės ūkio produktais, tarp jų mėsa, nustatytoje 
geografinėje teritorijoje. Ne centriniuose turguose įsikūrusioms įmonėms neleidžiama veikti 
2 km spinduliu aplink minėtus turgus. Be to, tokios bendrovės gali kreiptis dėl nuomos tik 
tokiu atveju, jei jų tam tikro nustatyto trumpiausio laikotarpio apyvarta viršija tam tikrą 
nustatytą ribą. Tokie reikalavimai gali užkirsti kelią kreiptis pačioms mažiausioms įmonėms. 
Manoma, kad tokiomis viešosios intervencijos priemonėmis įmonės, turinčios šias teises, gali 
būti skatinamos piktnaudžiauti savo dominuojančia padėtimi, taip pažeisdamos EB sutarties 
82 straipsnį kartu su 86 straipsniu. Taip pat teigiama, kad tokia sistema, kokia yra dabar, 
leidžiama taikyti lengvatinį režimą mažmenininkams, kurie jau turi leidimus veikti tuose 
turguose ir kurie gali derinti savo veiklą ir riboti konkurenciją, taip tariamai pažeidžiant EB 
sutarties 81 straipsnį.

Reikia pažymėti, kad, atsižvelgiant į pateiktą informaciją, dominavimą galima nustatyti, tik jei 
ta rinka gali būti apibrėžta taip tiksliai, kaip tai nurodo peticijos pateikėjas (t. y. 2 km 
spinduliu aplink atitinkamus centrinius turgus). Tačiau, net jei išlaikoma tokia rinkos 
apibrėžtis, nėra tikėtina, kad konkreti geografinė rinka būtų tokia, kad sudarytų didžiąją dalį 
bendrosios rinkos pagal 82 straipsnį. Be to, labai netikėtina, kad minėta veikla galėtų daryti 
poveikį tarpvalstybinei prekybai. Remiantis tuo turėtų būti taikoma nacionalinė teisė.

Dėl tyrimo pagal EB sutarties 81 straipsnį kartu su 86 straipsniu taikomos panašios sąlygos, 
t. y. pastebimas antikonkurencinis mažesnių mažmenininkų išstūmimas gali būti nustatytas, 
tik jei susijusi geografinė rinka gali būti apibrėžta taip siaurai, kaip nurodyta pirmiau. Tačiau 
tokiomis aplinkybėmis susitarimai, kuriuos atitinkamas centrinis turgus sudarė su dideliais 
mažmenininkais, jau veikiančiais tame turguje, negalėtų labai paveikti tarpvalstybinės 
prekybos. Ir vėl, tuo remiantis, šiuo klausimu turėtų būti taikoma nacionalinė teisė.

Komisijos tarnybos susisieks su Graikijos valdžios institucijomis ir paprašys nurodyti 
išsamius teisės aktus, susijusius su Atėnų ir Salonikų centriniais turgumis, minėtų apribojimų 
pagrindimą ir priemonių, kurias taiko Graikijos valdžios institucijos, tinkamumo ir 
proporcingumo analizę.

Komisija informuos EP Peticijų komitetą apie tolesnę tyrimo eigą.

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

Papildydama savo ankstesnį atsakymą Komisija nori pranešti EP apie tolesnę įvykių eigą 
Graikijos valdžios institucijoms pateikus informaciją. 2009 m. birželio 29 d. Komisijos 
tarnybos Graikijos valdžios institucijoms nusiuntė raštą ir 2010 m. sausio 7 d. gavo atsakymą.

                                               
1 2001 m. vasario 20 d. sprendimo Analir, C205/99, Rink. p. ECR I-01271, 38 punktas.
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a) Trumpas priminimas apie teisės aktus, susijusius su Atėnų centriniu turgumi ir Salonikų 
centriniu turgumi

Graikijos valdžios institucijos atsiųstame atsakyme primena apie Atėnų centrinio turgaus ir 
Salonikų centrinio turgaus įkūrimą ir veikimą reglamentuojančius teisės aktus. Vis dėlto 
valdžios institucijos patikslina, kad pagal Graikijos įstatymus (įstatymai Nr. 3475/55, 
Nr. 802/78, Nr. 3190/03, Nr. 3557/07, Prezidento dekretas Nr. 228/A/109/2-5-89 ir kt.) šiuo 
klausimu kompetentingos ministerijos gali priimti bendro pobūdžio sprendimus, pavyzdžiui, 
tam tikromis sąlygomis suteikti leidimą didmeninei prekybai už centrinio turgaus ribų bent 
dviejų kilometrų spinduliu. Tačiau toks ministrų sprendimas niekad nebuvo priimtas.

Graikijos valdžios institucijos patikslina, kad buvo nustatyti nauji šviežių vaisių ir daržovių 
tiekimo bei platinimo būdai, t. y. sukurtas įmonių, kurios vykdo veiklą už departamentų, 
kuriuose įsikūrę centriniai turgūs (Atėnų ir Salonikų), platinimo tinklas. Be to, trys dideli 
prekybos centrų tinklai šiuose departamentuose įkūrė priėmimo ir vidaus judėjimo centrus.

Ginčus sprendę administraciniai teismai nacionalinių nuostatų nelaiko prieštaraujančiomis 
Europos Sąjungos teisei.

Nepaisant įstatymo Nr. 3475/55, buvo įkurtos didmeninės prekybos įmonės, prekiaujančios 
šviežia mėsa, kurios veikė už centrinio šviežios mėsos turgaus ribų. Kadangi atsirado didelių 
investicijų, pagal 2009 m. rugpjūčio 7 d. įstatymo Nr. 3784/2009 35 straipsnį, Ekonomikos 
ministerija suteikė leidimą pratęsti dar veikiančių įmonių veiklą taip sureguliuojant jų padėtį. 
Tai reiškia, kad šios įmonės, įsikūrusios dviejų kilometrų spinduliu arba arčiau, arba toliau, 
nuo šiol gali laisvai ir teisėtai vykdyti veiklą už centrinio turgaus ribų.

b) Nacionalinės teisės aktuose nustatyti tikslai

Nacionalinės teisės aktų principas yra suteikti leidimus ir sutelkti didmeninę prekybą tik 
centriniuose turguose su tam tikromis išimtimis (kaip pavyzdžiui, minėtas 2009 m. įstatymas 
dėl didmeninės prekybos šviežia mėsa), kad mažmeninės prekybos atstovas, būdamas 
paskutinis grandinės dalyvis iki vartotojo, turėtų reikalingą tiesioginę informaciją ir apie 
kainas, ir apie kokybę bei kiekybę. Pasak Graikijos valdžios institucijų, pagal tokį principą 
užtikrinama sveika konkurencija, kuri teikia naudos ir didmeniniams, ir mažmeniniams 
prekybininkams, ir galutiniam vartotojui.

c) Ministerijos priimti aktai Nr. A2-4321 ir 2008 m. birželio 23 d. Nr. 4322 dėl nuomos 
centriniuose turguose

Graikijos valdžios institucijos patikslina, kad šie aktai nebetaikomi, nes jie pakeisti 2009 m. 
gegužės 5 d. aktais Nr. 2187 ir A2-2186.

Pagal naujas nuostatas nuomininkų apyvarta, priklausomai nuo vietos, kurią jie nuomoja, turi 
siekti 400 000–1 600 000 EUR. Taip pat atsižvelgiama į kitus veiksnius, pavyzdžiui, į 
samdomų darbuotojų skaičių, produktų kilmę ir įvairovę ir kt.

d) Atsisakymas nuomoti vietą

Pasak Graikijos valdžios institucijų, kompetentingų centrinių turgų klausimais, faktas, kad 
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anksčiau buvo nuomotos patalpos, nesuteikia teisės nuomotis naujų tuščių patalpų ir tai nėra 
savaime priežastis atmesti naujų suinteresuotųjų asmenų prašymus nuomotis.

Vėliau bus svarstomas klausimas dėl laisvų patalpų ir prireikus bus numatyta plėsti pastatus.

e) Reikalavimas pateikti papildomus patvirtinamuosius dokumentus

Pasak Graikijos valdžios institucijų, kompetentingų centrinių turgų klausimais, galimai 
prašomų pateikti papildomų patvirtinamųjų dokumentų pobūdį bendru ministerijos sprendimu 
nustato centrinių turgų administravimo taryba. Apie tokį prašymą iš anksto pranešama 
kandidatams nuomotis patalpas ir nėra procesą stabdantis ar diskriminacinio pobūdžio 
veiksmas.

f) Draudimas įmonėms vykdyti veiklą 2 km spinduliu nuo centrinio turgaus

Kaip minėta, pagal įstatymo Nr. 3784/2009 35 straipsnį didmeniniai prekybininkai, 
prekiaujantys šviežia mėsa, įsikūrę iki 2009 m. rugpjūčio 7 d., gali tęsti veiklą ne centriniame 
turguje, o dviejų kilometrų spinduliu nuo jo ar toliau.

Pasak Graikijos valdžios institucijų, prireikus analogiški įstatymai gali būti parengti 
didmeninei šviežių vaisių ir daržovių prekybai.

Tai reiškia, kad Graikijos valdžios institucijos mano, jog, atsižvelgiant į nedidelę turgų 
teritoriją, įstatymų leidėjas visiškai nesiekė riboti didmeninės prekybos Atėnų centriniame 
turguje ir Salonikų centriniame turguje.

Ši padėtis kelia susirūpinimą Komisijai, nes gali paaiškėti, kad buvo pažeistas įsisteigimo 
laisvės ir laisvės teikti paslaugas vidaus rinkoje principas.

Komisija toliau ketina svarstyti dėl Atėnų centrinio turgaus ir Salonikų centrinio turgaus 
veiklos organizavimo, veikimo ir galimybės jame vykdyti veiklą. Vis dėlto šiuo metu 
Graikijos valdžios institucijos parengė nuostatas, pagal kurias centriniame turguje šviežią 
mėsą gali pardavinėti didmeniniai prekybininkai. Reikėtų patikrinti, ar Atėnų centrinis turgus 
ir Salonikų centrinis turgus patenkins prašymą ir suteiks tokią galimybę vaisių ir daržovių 
didmeniniams prekybininkams. Tačiau kol kas egzistuoja apribojimas Atėnų centriniame 
turguje ir Salonikų centriniame turguje šviežiais vaisiais ir daržovėmis prekiauti 
didmeniniams prekybininkams ir kyla klausimas, ar toks apribojimas yra suderinamas su 
SESV.

Be to, anksčiau Komisijai buvo pateiktas tokio paties pobūdžio skundas.

Komisija praneš Peticijų komitetui apie tolesnę tyrimo eigą.

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

Papildydama savo ankstesnius atsakymus Komisija nori pranešti Europos Parlamentui apie 
paskutinius padėties pokyčius.

Reaguodama į Komisijai pateiktus skundus ta pačia tema, kaip ir peticija Nr. 1472/2008, 
2010 m. birželio 24 d. Komisija Graikijos valdžios institucijoms nusiuntė oficialų pranešimą. 
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Komisija praneš Peticijų komitetui apie Graikijos valdžios institucijų atsakymą ir tolesnę 
tyrimo eigą.

6. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. kovo 3 d. (REV III)

2010 m. birželio mėn. Europos Komisija Graikijos valdžios institucijoms nusiuntė oficialų 
pranešimą, kuriuo informavo, kad įstatymo Nr. 3475/1955 6 straipsnis ir karališkieji dekretai 
Nr. 143/1963 ir Nr. 869/1966, taip pat Ministerijos 2009 m. gegužės 5 d. aktai Nr. A2-2186 
ir 2187, kuriuose nustatytos sąlygos, pagal kurias sukuriami apribojimai Atėnų centriniame 
turguje ir Salonikų centriniame turguje šviežia mėsa ir žemės ūkio produktais prekiauti 
prekybininkams iš kitų valstybių narių, yra nesuderinami su Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 49 straipsniu ir 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje1 12 straipsniu ir 15 straipsnio 1 dalimi, 
2 dalies a punktu ir 3 dalimi.

Atsakyme į oficialų pranešimą Graikijos valdžios institucijos nurodė, kad nacionaliniai 
teismai priėmė sprendimus (Valstybės tarybos sprendimas Nr. 1038/2006, Pirėjo pirmosios 
instancijos teismo nuosprendis Nr. 384/1996), kurie iš esmės yra taikomi draudimui prekiauti 
vaisiais ir daržovėmis už centrinių turgų ribų. Šie sprendimai yra paremti tuo, kad 
administracija gali nustatyti apribojimus šalyje laisvai vystantis ekonomikai dėl visuomeninių 
interesų ir visuomenės apsaugos. Graikijos valdžios institucijos mano, kad nustatyti 
apribojimus nuspręsta objektyviai, taip pat dėl visuomenės interesų apsaugos, būtent nustatytų 
vienodų kainų priežiūros, gamintojų ir vartotojų apsaugos, taip pat kovos su neteisėta prekyba 
ir mokestiniu sukčiavimu.

Be to, pasak Graikijos valdžios institucijų, galimos kliūtys laisvai steigtis iš esmės sukuriamos 
dėl pastatų infrastruktūros. Šiuo metu nagrinėjamas šių pastatų investicijų planas. Plane 
numatoma pastatyti papildomus pastatus, suteikiant galimybę visuomenei užsiimti prekyba.
Be to, nagrinėjamas elektroninės prekybos įgyvendinimo projektas.

Galiausiai Graikijos valdžios institucijos tvirtina, kad jos kuo greičiau atliks naują tyrimą dėl 
kriterijų, siekdamos užtikrinti, kad visi pagal galiojančius teisės aktus numatyti kriterijai 
objektyviai suteiktų sąlygas, būtų skaidrūs, nedalomi ir proporcingi.

Komisija mano, kad Graikijos valdžios institucijų atsakymas yra nepatenkinamas. Iš tikrųjų 
Graikijos valdžios institucijos yra numačiusios investuoti į pastatų infrastruktūrą, siekdamos 
sukurti daugiau prekybos vietų centriniuose turguose ir persvarstyti kriterijus, kad būtų 
užtikrintas objektyvumas, skaidrumas, nedalumas ir proporcingumas. Tačiau bendrojo 
intereso priežastys, kurias nurodo Graikijos valdžios institucijos, negali būti traktuojamos 
kaip esminis steigimosi laisvės apribojimų pateisinimas. Iš tiesų kai kurie įrodymai, būtent 
vienodų kainų užtikrinimas ir išlaikymas, negalioja, nes jie skirti ekonomikos reikmėms, o kiti 
apribojimai yra neproporcingi palyginti su siekiamais tikslais (pavyzdžiui, kova su mokestiniu 
sukčiavimu). Taigi Komisijos tarnybos ketina siūlyti 2011 m. pradžioje siųsti Graikijos 
valdžios institucijoms pagrįstą nuomonę.

7. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. liepos 18 d. (REV IV)

                                               
1 OL L 376, 2006 12 27, p. 36.
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Kaip minėta anksčiau, Komisijos tarnybos mano, kad Graikijos valdžios institucijų atsakymas 
į Komisijos oficialų įspėjamąjį raštą nebuvo patenkinamas. Dėl to 2011 m. vasario 17 d. 
Graikijos Respublikai buvo nusiųsta pagrįsta nuomonė.

Graikijos valdžios institucijos į ją 2011 m. vasario pabaigoje atsakė dviem laiškais, kuriuose 
atkreipė Komisijos tarnybų dėmesį į 2011 m. kovo 2 d. įstatymą (L 3919/2011) dėl laisvės 
pasirinkti profesiją principo ir nepagrįstų apribojimų pradėti dirbti pagal profesiją bei vykdyti 
profesinę veiklą (laisvas vertimas), kuris turėtų įsigalioti 2011 m. liepos mėn. ir kuris apima 
bendrus, su šiuo klausimu susijusius, principus. Atsižvelgdama į šį įstatymą Graikijos 
nacionalinė asamblėja šiuo metu svarsto įstatymo projektą, kuris labiausiai tiesiogiai susijęs 
su didmenine prekyba centriniuose turguose; dvi šio įstatymo projekto versijos taip pat buvo 
pateiktos Komisijos tarnyboms.

Šiuo metu yra vykdoma su šiuo klausimu susijusi reforma ir Komisijos tarnybos, taikydamos 
visas įmanomas priemones, ketina įvertinti naujų numatytų įstatymų nuostatų suderinamumą 
su ES teise. Bet kokiu atveju patvirtinus galutines priemones ir apie jas pranešus Komisija 
nuodugniai patikrins, ar jos atitinka Europos Sąjungos teisę.

Komisijos tarnybos ir toliau informuos Europos Parlamentą apie bet kokius su šiuo klausimu 
susijusius pokyčius.

8. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d. (REV V)

2011 m. liepos mėn. Komisija gavo Graikijos valdžios institucijų atsakymą į pagrįstą 
nuomonę. Jame informuojama apie 2011 m. birželio 17 d. įstatymą Nr. 3982, kuriame, be kita 
ko, įtvirtintos nuostatos, kuriomis iš dalies keičiami Atėnų ir Salonikų didmeninės prekybos 
centriniams turgums taikomi teisės aktai. Įstatyme panaikinamas draudimas įmonėms įsikurti 
2 km spinduliu nuo centrinių turgų ir juos valdančioms įmonėms pavedama parengti prekybos 
vietų centriniuose turguose nuomos taisykles, patvirtinus kompetentingiems ministrams.

Spalio mėn. Komisijos tarnybų atstovai gavo nuomos taisykles, susijusias su šiais dviem 
centriniais turgumis. Graikijos valdžios institucijos turėjo pateikti papildomos informacijos, 
bet iki šiol Komisijai nieko nebuvo pateikta.

Viską išnagrinėjus, vis dar lieka abejonių ir Komisijos tarnybų atstovai nusprendė tęsti 
pažeidimo tyrimo procedūrą.

Komisijos tarnybos ir toliau informuos Europos Parlamentą apie bet kokius su šiuo klausimu 
susijusius pokyčius.

9. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d. (REV VI)

2011 m. gegužės mėn. Komisija gavo Graikijos valdžios institucijų atsakymą į pagrįstą 
nuomonę, kuriame rašoma, kad 2011 m. birželio 17 d. įstatymas Nr. 3982 tarp kitų pakeitimų 
turi ir Atėnų ir Salonikų didmeninės prekybos centriniuose turguose taikomų nuostatų 
pakeitimų.

Visų pirma įstatymu Nr. 3982/2011 panaikinamas didmeninės prekybos už Atėnų ir Salonikų 
centrinių turgų ribų draudimas ir suteikiama teisė ūkio subjektams nuo šiol įsikurti teritorijoje, 
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nutolusioje 2 km ir toliau nuo centrinių turgų. Sprendimu Nr. A2-565, paskelbtu 2012 m. 
gegužės 4 d. Oficialiame leidinyje, patvirtintas teisės aktas, taikytinas patalpų nuomos šiuose 
centriniuose turguose klausimu.

Dėl prekybos už centrinių turgaus ribų Graikijos valdžios institucijos pabrėžė, kad, be jau 
taikomų nuostatų, planavimo institucija turės išduoti leidimą steigti įmonę (šiuo atveju 
leidimą naudoti patalpas tam tikrai veiklai) siekiant visuotinės svarbos tikslų.

Kadangi draudimas įsikurti centriniuose turguose buvo panaikintas ir nuo šiol yra leidžiama 
įsikurti priešais šiuos centrinius turgus, Komisija nusprendė, kad nebėra realaus apribojimo 
įmonėms įsikurti ir kad peticijos pateikėjų problema išspręsta. Be to, jų advokatas 
neatsižvelgė į Komisijos siųstą išankstinį įspėjamąjį laišką Todėl Europos Komisija 2013 m. 
birželio 20 d. nusprendė atmesti peticijos pateikėjų skundus.


