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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

28.8.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1472/2008, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Alexandros 
Triantafillis un kam pievienoti 2 paraksti, par to, ka Grieķijas varas iestādes 
neievēro ES tiesību aktus un Pamattiesību hartas noteikumus saistībā ar Atēnu 
centrālā tirgus (Organismos Kentrikis Agoras Athinon) darbību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd noteikumus, kuri regulē Atēnu centrālā tirgus darbību un
saskaņā ar kuriem citiem uzņēmumiem divu kilometru rādiusā ir aizliegts tirgot 
vairumtirdzniecībā svaigus augļus un dārzeņus, kā arī svaigu gaļu. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka šie apstākļi kropļo konkurenci un ir pretrunā šajā jomā piemērojamiem ES 
principiem un Eiropas Savienības Tiesas judikatūrai. Norādot uz ES Pamattiesību hartu, jo 
īpaši tās 16. pantu (uzņēmējdarbības brīvība) un 41. pantu (tiesības uz labu pārvaldību), 
lūgumraksta iesniedzējs, kurš ar šo lietu jau nesekmīgi vērsies valsts tiesās, lūdz Eiropas 
Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 12. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par ierobežojumiem, kas noteikti Grieķijas uzņēmumiem, 
kuri nodarbojas ar svaigu augļu, dārzeņu un svaigas gaļas vairumtirdzniecību. Šo 
ierobežojumu cēlonis ir tiesības, ko Grieķijas valdība piešķīrusi Athens Central Market SA un 
Thessaloniki Central Market SA. Pamatojoties uz šīm tiesībām, svaigu lauksaimniecības 
produktu un gaļas vairumtirdzniecība mazumtirgotājiem obligāti jāveic ar centrālo tirgu 
starpniecību.



PE428.051v07-00 2/8 CM\1003762LV.doc

LV

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja un viņa juristu iesniegto sīki izklāstīto juridisko 
informāciju, Eiropas Komisija ir konstatējusi, ka pastāv vairāki ierobežojumi, proti:

– svaigu lauksaimniecības produktu un svaigas gaļas vairumtirdzniecība mazumtirgotājiem 
Atēnās un Salonikos obligāti jāveic centrālajā tirgū;

– saskaņā ar diviem ministrijas lēmumiem1 uzņēmums (fiziska vai juridiska persona) var 
iesniegt lūgumu par vietas nomu Atēnu un/vai Saloniku centrālajā tirgū tikai tad, ja nomas 
laikā tā apgrozījums no augu izcelsmes produktu tirdzniecības pēdējo četru gadu laikā ir 
sasniedzis vismaz EUR 1 600 000. Attiecībā uz svaigas gaļas vairumtirgotājiem minimālo 
apgrozījumu vismaz pēdējo četru gadu posmam nomas laikā nosaka Central Market SA;

– pieteikumi nomai centrālajā tirgū tiek noraidīti, jo priekšrocības noslēgt nomas līgumu tiek 
piešķirtas tiem, kas jau atrodas centrālā tirgus teritorijā, un citiem uzņēmumiem vairs nav 
brīvu vietu;

– var pieprasīt papildu apliecinošus dokumentus, bet netiek paskaidrots, tieši kāda veida 
dokumentus;

– uzņēmumi, kas atrodas ārpus centrālajiem tirgiem, nedrīkst veikt tirdzniecību 2 km rādiusā 
ap minētajiem tirgiem. Par šā aizlieguma pārkāpumu var piemērot naudas sodu.

Saskaņā ar EK līguma 43. pantu ir aizliegts ierobežot dalībvalstu pilsoņu brīvību veikt 
uzņēmējdarbību citas dalībvalsts teritorijā. Saskaņā ar pastāvīgo judikatūru EKL 43. pants 
nepieļauj nekādus valsts tiesību aktus, kuri, pat ja tie ir piemērojami bez diskriminācijas 
pilsonības dēļ, var traucēt Kopienas pilsoņiem īstenot Līgumā garantēto uzņēmējdarbības 
brīvību vai arī padara to mazāk interesantu2.

Judikatūrā ir noteikts, ka „valsts tiesību akts, kas var apgrūtināt vai padarīt mazāk interesantu 
Līgumā garantētās brīvības veikt uzņēmējdarbību izmantošanu, kaut arī tas tiek piemērots, 
nediskriminējot pilsonības dēļ, var tikt pamatots, ja pastāv būtiskas vispārējas intereses, ar 
nosacījumu, ka attiecīgais tiesību akts ir piemērots vēlamā mērķa sasniegšanai un 
nepārsniedz šā mērķa sasniegšanai nepieciešamo.”3

Turklāt saskaņā ar pastāvošo Eiropas Savienības Tiesas judikatūru ir noteikts, „(..) ka, lai 
pamatotu prasību saņemt iepriekšēju administratīvo atļauju, pat ja tādējādi tiek izdarīta 
atkāpe no šādas pamatbrīvības, tās pamatā jābūt objektīviem, nediskriminējošiem kritērijiem, 
kas attiecīgajiem uzņēmumiem zināmi iepriekš, tādējādi ierobežojot valsts varas iestāžu 
rīcības brīvību, lai tā netiktu izmantota patvaļīgi. Attiecīgajiem uzņēmumiem jāsaņem 
iepriekšējs skaidrojums, kāds būs ar administratīvās atļaujas piešķiršanas sistēmas 
starpniecību uzlikto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību veids un apjoms. Turklāt 
ikvienai personai, ko ietekmējuši uz šādiem ierobežojumiem balstīti ierobežojoši pasākumi,

                                               
1 YA Nr. A2-4321 (2008. gada 23. jūnijs) un YA Nr. A2-4322.
2 Sk. jo īpaši 1993. gada 31. marta spriedumu lietā C-19/92 Kraus (Recueil, I-1663. lpp., 32. punkts) un 
2004. gada 14. oktobra spriedumu lietā C-299/02 Komisija / Nīderlande (15. punkts).
3 Tiesas 2005. gada 21. aprīļa spriedums lietā C-140/03 Komisija / Grieķijas Republika (34. punkts).
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jābūt pieejamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem”1.

No tā izriet, ka Eiropas Komisijai pirms galīgās nostājas pieņemšanas ir jāpārbauda Grieķijas 
varas iestāžu noteikto ierobežojumu iespējamais pamatojums, kā arī to piemērotība, 
vajadzība, saskaņotība un proporcionalitāte.

Lūgumraksta iesniedzējs arī apgalvo, ka Grieķijas valsts, ieviešot vairākus tiesību un 
normatīvos aktus, ir piešķīrusi ekskluzīvas tiesības Athens Central Market SA un Thessaloniki 
Central Market SA nodarboties ar svaigu lauksaimniecības produktu, tostarp gaļas, 
vairumtirdzniecību attiecīgajā ģeogrāfiskajā apgabalā. Uzņēmumi, kas atrodas ārpus 
centrālajiem tirgiem, nedrīkst veikt tirdzniecību 2 km rādiusā ap iepriekš minētajiem tirgiem.
Turklāt šādi uzņēmumi var pretendēt uz nomu tikai tad, ja to apgrozījums pārsniedz noteiktu 
robežu, kas jāsasniedz noteiktā minimālā laika posmā. Šādas prasības, iespējams, atturēs 
mazos uzņēmumus no pieteikšanās. Tiek apgalvots, ka šāda valsts iejaukšanās var mudināt 
uzņēmumus, kuriem šādas tiesības ir labuma gūšanas avots, ļaunprātīgi izmantot dominējošo 
stāvokli, tādējādi pārkāpjot EKL 82. pantu, kā arī EKL 86. pantu. Turklāt tiek apgalvots, ka 
pašreizējā sistēma pieļauj priekšrocību piešķiršanu mazumtirgotājiem, kuri jau ir saņēmuši 
licenci darbībai šajos tirgos, kas tādējādi var koordinēt savas darbības un ierobežot 
konkurenci, šādi, iespējams, pārkāpjot EKL 81. pantu.

Jāpiemin, ka, ņemot vērā sniegto informāciju, dominējošo stāvokli var nostiprināt tikai tad, ja 
attiecīgos tirgus definē pēc iespējas šaurāk, kā to iesaka lūgumraksta iesniedzējs (piemēram, 
2 km rādiusā ap attiecīgajiem centrālajiem tirgiem). Tomēr, lai saglabātu šādu tirgus 
definīciju, ir maz ticams, ka attiecīgais ģeogrāfiskais tirgus veidos būtisku kopējā tirgus daļu 
82. panta izpratnē. Turklāt ir ļoti maz iespējams, ka attiecīgā prakse spēs ietekmēt starpvalstu 
tirdzniecību. Pamatojoties uz to, būtu jāpiemēro valsts tiesību akti.

Attiecībā uz analīzi saskaņā ar EKL 81. pantu, kā arī 86. pantu, piemērojami līdzīgi 
apsvērumi tādā nozīmē, ka ievērojams konkurencei kaitējošs ierobežošanas efekts attiecībā uz 
nelielajiem mazumtirgotājiem, iespējams, būtu novērojams tikai tad, ja attiecīgo ģeogrāfisko 
tirgu definētu pēc iespējas šaurāk, kā tas minēts iepriekš. Tomēr pašreizējā situācijā līgumi 
starp attiecīgo centrālo tirgu, no vienas puses, un lielākajiem mazumtirgotājiem, kas jau 
darbojas tirgū, no otras puses, nespētu būtiski ietekmēt starptautisko tirdzniecību. Tātad, 
pamatojoties uz to, šajā gadījumā būtu jāpiemēro valsts tiesību akti.

Komisijas dienesti sazināsies ar Grieķijas varas iestādēm, lai pieprasītu visu tiesisko 
regulējumu attiecībā uz Atēnu un Saloniku centrālajiem tirgiem, iepriekš minēto 
ierobežojumu pamatojumu, kā arī Grieķijas varas iestāžu piemēroto tiesību aktu atbilstības un 
proporcionalitātes analīzi.

Komisija informēs EP Lūgumrakstu komiteju par šīs izmeklēšanas norisi.

4. Jauna Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

Papildinot savu iepriekšējo atbildi, Komisija vēlas informēt EP par lietas norisi pēc tam, kad 
tika saņemta informācija no Grieķijas varas iestādēm. Komisijas dienesti 2009. gada 29. jūnijā 

                                               
1 Tiesas 2001. gada 20. februāra spriedums lietā C-205/99 Analir (Recueil, I-1271. lpp., 38. punkts).
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nosūtīja Grieķijas varas iestādēm vēstuli un 2010. gada 7. janvārī saņēma šo iestāžu atbildi.

a) Īss atgādinājums par Atēnu un Saloniku centrālo tirgu tiesisko regulējumu
Savā vēstulē Grieķijas varas iestādes atgādina, kāds ir tiesiskais regulējums, kas nosaka Atēnu 
un Saloniku centrālo tirgu izveidi un darbību. Tās precizē, ka Grieķijas tiesību akti (likumi 
Nr. 3475/55, Nr. 802/78, Nr. 3190/03, Nr. 3557/07, prezidenta dekrēts Nr. 228/A/109/2-5-89 
u. c.) tomēr atļauj attiecīgajā jomā kompetentajām ministrijām pieņemt starpministriju 
lēmumus, lai ar zināmiem nosacījumiem atļautu vairumtirdzniecību ārpus centrālajiem 
tirgiem vismaz 2 km attālumā no tiem. Šāds ministriju lēmums tomēr nav ticis pieņemts.
Grieķijas varas iestādes precizē, ka ir izveidoti citi svaigu augļu un dārzeņu, kā arī gaļas 
piegādes un izplatīšanas instrumenti, piemēram, to uzņēmumu izplatīšanas tīkli, kas veic 
darbību ārpus departamentiem, kuros atrodas centrālie tirgi (Atēnas un Saloniki). Turklāt trīs 
lielas lielveikalu ķēdes ir izveidojušas pieņemšanas un aprites centrus šo departamentu 
teritorijā.

Administratīvās tiesas, kas izskatīja lietas, neuzskatīja, ka valsts tiesību akti būtu pretrunā 
Eiropas tiesībām.

Pretēji likumam Nr. 3475/55 tika izveidoti svaigas gaļas vairumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojās ārpus svaigas gaļas centrālajiem tirgiem. Ņemot vērā nozīmīgos ieguldījumus, kas 
bija veikti, likuma Nr. 3784/2009 35. pants atļāva Ekonomikas ministrijai apstiprināt to 
uzņēmumu turpmāko darbību, kas 2009. gada 7. augustā jau strādāja, un tā noregulēt šo 
uzņēmumu situāciju. Attiecīgi šie uzņēmumi, kas atrodas 2 km vai mazākā rādiusā ap 
centrālajiem tirgiem vai arī tālāk no tiem, turpmāk var brīvi un likumīgi veikt darbību ārpus 
centrālajiem tirgiem.
b) Valsts tiesību aktu mērķi
Valsts tiesību aktu princips ir atļaut, izņemot atsevišķus gadījumus (piemēram, iepriekš 
minētais 2009. gada likums par svaigas gaļas vairumtirdzniecību), un tādējādi apvienot 
vairumtirdzniecību centrālajos tirgos, lai ļautu mazumtirgotājiem, kas izplatīšanas ķēdē ir 
pēdējais posms pirms patērētāja, tieši iegūt nepieciešamo informāciju gan par cenām, gan par 
kvalitāti un kvantitāti. Pēc Grieķijas varas iestāžu domām, tas nodrošina veselīgu konkurenci 
par labu vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem, kā arī galapatērētājam.

c) Par 2008. gada 23. jūnija valdības noteikumiem Nr. A2-4321 un Nr. A2-4322 par nomu 
centrālajos tirgos
Grieķijas varas iestādes precizē, ka šie noteikumi vairs netiek piemēroti, jo tie ir aizstāti ar 
2009. gada 5. maija noteikumiem Nr. A2-2186 un Nr. A2-2187.

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem nomātājiem atkarībā no vietas, ko tie vēlēsies nomāt, būs 
jānodrošina EUR 400 000 līdz EUR 1 600 000 liels apgrozījums. Tomēr tiek ņemti vērā arī 
citi faktori, piemēram, nodarbināto skaits, produktu veids un dažādība u. c.

d) Nomas pieteikumu noraidījums

Pēc to iestāžu domām, kas ir atbildīgas par centrālo tirgu darbību, iepriekšēja tirgus vietas 
nomāšana nedod nekādas tiesības saņemt jaunu nomas līgumu attiecībā uz brīvajām tirgus 
vietām un pati par sevi nav iemesls, lai noraidītu jauna interesenta pieteikumu.
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Jautājums par vietu pieejamību tiks izskatīts vēlāk, un, ja nepieciešams, tiks plānota ēku 
paplašināšana.

e) Prasība iesniegt papildu apliecinošus dokumentus

Pēc to iestāžu domām, kas ir atbildīgas par centrālo tirgu darbību, iespējamo papildu 
apliecinošo dokumentu iesniegšanu nosaka centrālo tirgu valdes lēmums, kam tomēr ir jābūt 
saskaņā ar starpministriju lēmumu. Par šo prasību nomas kandidāti vienmēr tiek iepriekš 
informēti, un tā pati par sevi nav šķērslis vai diskriminācija.

f) Aizliegums veikt uzņēmējdarbību 2 km rādiusā ap centrālajiem tirgiem

Kā iepriekš precizēts, likuma Nr. 3784/2009 35. pants ļauj svaigas gaļas vairumtirgotājiem, 
kas 2009. gada 7. augustā jau bija uzsākuši darbību, turpināt šo darbību ārpus centrālajiem 
tirgiem, tas ir, vai 2 km vai pat lielākā rādiusā ap centrālajiem tirgiem.

Pēc Grieķijas varas iestāžu domām, ja nepieciešams, līdzīgi tiesību akti varētu regulēt arī 
svaigu augļu un dārzeņu vairumtirdzniecību.

Tādējādi Grieķijas varas iestādes uzskata, ka likumdevējs nekādi nav vēlējies ierobežot 
vairumtirdzniecību Atēnu un Saloniku centrālajos tirgos, ņemot vērā ierobežoto teritoriju.
Šī situācija satrauc Komisiju vēl jo vairāk tāpēc, ka tā var būt pretrunā brīvībai veikt 
uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvībai iekšējā tirgū.
Komisija plāno turpināt analizēt Atēnu un Saloniku centrālo tirgu organizāciju un darbību, kā 
arī šo tirgu pieejamību. Tomēr pašlaik Grieķijas varas iestādes ir pieņēmušas noteikumus par 
centrālo tirgu atvēršanu attiecībā uz svaigas gaļas vairumtirdzniecību. Ir jāraugās, vai, atbildot 
uz šo konkrēto pieprasījumu, Atēnu un Saloniku centrālie tirgi tiks atvērti arī attiecībā uz 
svaigu augļu un dārzeņu vairumtirdzniecību. Tomēr pagaidām ierobežojumi svaigu augļu un 
dārzeņu vairumtirdzniecības uzsākšanai Atēnu un Saloniku centrālajos tirgos saglabājas, un 
rodas jautājums par to saderību ar LESD.

Turklāt Komisija jau iepriekš ir saņēmusi sūdzību par šo pašu tematu.
Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par šīs lietas turpmāko norisi.

5. Jauna Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

Papildinot iepriekšējās atbildes, Komisija vēlas informēt Eiropas Parlamentu par jaunākajiem 
notikumiem.

Komisija 2010. gada 24. jūnijā nosūtīja Grieķijas varas iestādēm brīdinājuma vēstuli to 
Komisijai adresēto sūdzību sakarībā, kuras arī attiecas uz Lūgumraksta Nr. 1472/2008 tēmu.
Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par Grieķijas valdības atbildi, kā arī par 
turpmākajiem notikumiem saistībā ar šo lietu.

6. Jauna Komisijas atbilde (REV III), kas saņemta 2011. gada 3. martā

Eiropas Komisija 2010. gada jūnijā Grieķijas Republikai nosūtīja brīdinājuma vēstuli, kurā tā 
secina, ka likuma Nr. 3475/1955 6. pants un Karaļa dekrēti Nr. 143/1963 un Nr. 869/1966, kā 
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arī 2009. gada 15. maija valdības noteikumi Nr. A2-2186 un Nr. A2-2187, radot 
ierobežojošus nosacījumus, kas ietekmē citu dalībvalstu dalībnieku piekļuvi Atēnu un 
Saloniku svaigas gaļas un svaigu lauksaimniecības produktu centrālajiem tirgiem, nav 
saderīgi ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 49. pantu un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā 
tirgū1 12. pantu un 15. panta 1. punktu, 2. punkta a) apakšpunktu un 3. punktu.

Atbildē Grieķijas varas iestādes izklāsta, ka valsts tiesas (Valsts padomes spriedums lietā 
Nr. 1038/2006, Pirejas Pirmās instances tiesas spriedums lietā Nr. 384/1996) ir pasludinājušas 
spriedumus, kas galvenokārt attiecas uz aizliegumu pārdot augļus un dārzeņus ārpus 
centrālajiem tirgiem. Šie spriedumi pamatojas uz ideju, ka pārvalde var noteikt ierobežojumus 
brīvai ekonomiskās dzīves attīstībai valstī sabiedrības interešu un sabiedrības aizsardzības 
labā. Tās uzskata, ka noteiktie ierobežojumi ir ieviesti objektīvi un ir izskaidrojami arī kā 
sabiedrības interešu aizsardzības apsvērumi, viens no kuriem ir vienotu cenu uzturēšana, 
ražotāju un patērētāju aizsardzība, kā arī cīņa pret nelikumīgu tirdzniecību un nodokļu 
nemaksāšanu. 

Turklāt, saskaņā ar Grieķijas varas iestāžu pausto vērtējumu, iespējamais šķērslis brīvas 
uzņēmējdarbības veikšanai galvenokārt pamatojas uz ēku infrastruktūru. Pašlaik tiek veikts 
pētījums par ieguldījumu plānu attiecībā uz šīm ēkām. Tajā paredzēts izveidot papildu ēkas, 
kas ļautu veikt komercdarbību. Turklāt elektroniskās tirdzniecības ietvaros notiek izpēte par 
elektronisko tirgu ieviešanas projektu.

Visbeidzot, Grieķijas varas iestādes apliecina, ka tās nekavējoties uzsāks jaunu kritēriju 
izskatīšanu, lai nodrošinātu, ka visi tie kritēriji, kas paredzēti spēkā esošajos tiesību aktos, 
nodrošinātu pēc iespējas lielāku objektivitāti, pārredzamību un proporcionalitāti.

Komisija uzskata, ka Grieķijas varas iestāžu sniegtā atbilde nav apmierinoša. Tomēr Grieķijas 
varas iestādes pauž nodomu veikt ieguldījumus ēku infrastruktūrās, lai izveidotu vairāk 
tirdzniecības vietu centrālajos tirgos, un pārskatīt kritērijus, lai nodrošinātu objektivitāti, 
neitralitāti, pārredzamību un proporcionalitāti. Grieķijas varas iestāžu minētos sabiedrības
interešu apsvērumus tomēr nevar uzskatīt par pamatojumu, lai būtiski ierobežotu brīvību veikt 
uzņēmējdarbību. Daži pamatojumi, īpaši vienotu cenu nodrošināšana un uzturēšana, nav 
atbilstoši, jo tie uzskatāmi par ekonomiskiem mērķiem, vienlaikus citi ierobežojumi šķiet 
neproporcionāli salīdzinājumā ar noteikto mērķi (piemēram, cīņa pret nodokļu nemaksāšanu). 
Tāpēc Komisijas dienesti 2011. gada sākumā plāno ierosināt Grieķijas Republikai nosūtīt 
argumentētu atzinumu.

7. Jauna Komisijas atbilde (REV IV), kas saņemta 2011. gada 18. jūlijā

Kā jau iepriekš precizēts, Komisijas dienesti uzskata, ka Grieķijas iestāžu atbilde uz 
Komisijas brīdinājuma vēstuli nav bijusi apmierinoša. Līdz ar to 2011. gada 17. februārī 
Grieķijas Republikai tika nosūtīts argumentēts atzinums.

Grieķijas iestādes atbildēja, 2011. gada aprīļa beigās nosūtot divas vēstules, ar ko tās 
informēja Komisijas dienestus par 2011. gada 2. marta likumu (Nr. 3919/2011) „Arodbrīvības 

                                               
1 OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.
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princips, nepamatotu ierobežojumu atcelšana attiecībā uz iespējām strādāt un strādāšanu 
profesijā” [neoficiāls tulkojums], kam bija jāstājas spēkā 2011. gada jūlija sākumā un kas
ietver šo jomu reglamentējošus vispārīgos principus. Grieķijas Valsts padome saistībā ar šo 
likumu šobrīd izskata likumprojektu, kurā konkrētāk reglamentēta vairumtirdzniecība 
centrālajos tirgos; Komisijas dienesti tika informēti arī par divām šā likumprojekta 
turpmākajām redakcijām.

Šobrīd notiek šīs jomas reforma, un Komisijas dienesti savu iespēju robežās cenšas noskaidrot 
jauno, paredzēto likumdošanas normu atbilstību Eiropas tiesībām. Jebkurā gadījumā — pēc 
tam, kad tiks noteikti un darīti zināmi galīgie pasākumi, Komisija rūpīgi pārbaudīs to 
atbilstību Eiropas Savienības tiesībām.

Komisijas dienesti noteikti informēs Eiropas Parlamentu par visiem notikumiem saistībā ar 
šajā jautājumā minēto lietu.

8. Jauna Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī 

Sniedzot atbildi uz argumentēto atzinumu, Grieķijas varas iestādes 2011. gada jūlijā informēja 
Komisiju par 2011. gada 17. jūnija likumu Nr. 3982, kas cita starpā ietver normas, ar kurām 
tiek grozīts Atēnu un Saloniku centrālajiem vairumtirdzniecības tirgiem piemērojamais
regulējums. Likumā ir atcelts aizliegums veikt uzņēmējdarbību 2 km rādiusā ap centrālajiem 
tirgiem un sabiedrībām, kuras pārvalda centrālos tirgus, ir uzdots izstrādāt tirdzniecības vietu 
nomas regulējumu, kas ir jāapstiprina attiecīgajiem ministriem. 

Oktobrī Komisijas dienesti saņēma informāciju par nomas regulējumu šajos divos centrālajos 
tirgos. Grieķijas varas iestādēm bija jānosūta papildinformācija, taču līdz šim tās vēl neko nav 
nosūtījušas.

Pēc izskatīšanas joprojām nav kliedētas šaubas, un Komisijas dienesti līdz ar to ir iecerējuši 
turpināt iesākto procedūru par valsts pienākumu neizpildi. 

Komisijas dienesti noteikti informēs Eiropas Parlamentu par visiem notikumiem saistībā ar 
šajā jautājumā minēto lietu.

9. Jauna Komisijas atbilde (REV VI), kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Sniedzot atbildi uz argumentēto atzinumu, Grieķijas varas iestādes 2011. gada jūlijā informēja 
Komisiju par 2011. gada 17. jūnija likumu Nr. 3982, kas cita starpā ietver normas, ar kurām 
tiek grozīts Atēnu un Saloniku centrālajiem vairumtirdzniecības tirgiem piemērojamais 
regulējums. 

Konkrētāk, likumā Nr. 3982/2011 ir svītrots aizliegums nodarboties ar vairumtirdzniecību 
ārpus Atēnu un Saloniku centrālo tirgu teritorijas, un tas ļauj tirgotājiem turpmāk veikt savu 
darbību 2 km vai pat lielākā rādiusā ap attiecīgā centrālā tirgus teritoriju. Ar lēmumu 
Nr. A2-565, kurš publicēts 2012. gada 4. maija „Oficiālajā Vēstnesī” Nr. 1503, ir apstiprināts 
regulējums, kas piemērojams tirdzniecības vietu izvietošanai minēto centrālo tirgu teritorijā.
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Attiecībā uz tirdzniecību ārpus centrālo tirgu teritorijas Grieķijas varas iestādes ir īpaši 
norādījušas, ka iestādei, kura atbildīga par plānošanu, ar sabiedrības interesēm saistītu iemeslu 
dēļ tomēr būs jāievēro arī vairāki citi noteikumi, kas piemērojami uzņēmējdarbības atļaujai 
(proti, atļauja izmantot konkrēto vietu noteiktās darbības veikšanai).

Tā kā ir atcelta prasība veikt uzņēmējdarbību tikai centrālo tirgu teritorijā un turpmāk to būs 
iespējams veikt arī ārpus šo centrālo tirgu teritorijas, Komisija uzskata, ka vairs nav reālu 
uzņēmējdarbības ierobežojumu un ka lūgumraksta iesniedzēju minētā problēma ir atrisināta.
Turklāt lūgumraksta iesniedzēju advokāts nav atbildējis uz Komisijas vēstuli, kurā tā dara 
zināmu savu nodomu šo lietu slēgt. Tādēļ 2013. gada 20. jūnijā Eiropas Komisija nolēma 
slēgt šī lūgumraksta izskatīšanu, uzskatot to par pabeigtu.


