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Kumitat għall-Petizzjonijiet

28.8.2013

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1472/2008, imressqa minn Alexandros Triantafillis, ta’ 
ċittadinanza Griega, b’żewġ firem oħra, dwar in-nuqqas tal-awtoritajiet 
Griegi li jinfurzaw il-leġiżlazzjoni tal-UE u d-dispożizzjonijiet fil-Karta tad-
Drittijiet tal-Bniedem b’rabta mal-operazzjoni tas-Suq Ċentrali ta’ Ateni 
(Organismos Kentrikis Agoras Athinon)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar id-dispożizzjonijiet li japplikaw għall-operazzjoni tas-Suq 
Ċentrali ta’ Ateni, taħt liema l-intrapriżi huma projbiti milli jmexxu kummerċ ta’ bejgħ bl-
ingrossa ta’ frott frisk u ħaxix u laħam frisk f’raġġ ta’ żewġ kilometri. Il-petizzjonant iqis din 
is-sitwazzjoni bħala tagħwiġ tal-kompetizzjoni u kontra l-prinċipji applikabbli tal-UE u l-
ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja. B’referenza għall-Karta Komunitarja tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-UE u, b’mod partikulari, Artikolu 16 tagħha (libertà ta' intrapriża) u 
Artikolu 41 tagħha (dritt għal amministrazzjoni tajba), il-petizzjonant – li diġà ressaq bla 
suċċess il-kwistjoni quddiem il-qrati nazzjonali – jitlob lill-Parlament Ewropew biex jieħu l-
kwistjoni f’idu. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Marzu 2009. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjonant jilmenta dwar restrizzjonijiet fuq impriżi fil-Greċja li jmexxu kummerċ ta’ 
bejgħ bl-ingrossa ta’ frott/ħaxix frisk u laħam frisk. Is-sors ta’ dawn ir-restrizzjonijiet huwa d-
drittijiet mogħtija mill-Istat Grieg lis-Suq Ċentrali ta’ Ateni SA u lis-Suq Ċentrali ta’ 
Tessaloniki SA. Fuq il-bażi ta’ dawn id-drittijiet, il-bejgħ bl-ingrossa ta’ prodotti agrikoli 
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friski u laħam ma’ min ibigħ bl-imnut għandu jkun immexxi permezz tas-Swieq Ċentrali. 

Fuq il-bażi ta’ informazzjoni legali dettaljata pprovduta mill-petizzjonant u mill-avukati 
tiegħu, il-Kummissjoni Ewropea identifikat ċertu numru ta’ restrizzjonijiet, jiġifieri:

- il-bejgħ bl-ingrossa ta’ prodotti agrikoli friski u l-laħam frisk ma’ min ibigħ bl-imnut għandu 
jkun immexxi f’Ateni u Tessaloniki permezz ta’ Suq Ċentrali.

- skont żewġ deċiżjonijiet ministerjali1, impriża (persuna jew entità legali) tista’ tapplika għal 
qbiela/kera fis-Suq Ċentrali ta’ Ateni/Tessaloniki biss jekk ikollha fatturat ta’ mill-inqas 
1.600.000 EUR għal kull kera mill-bejgħ ta’ prodotti li joriġinaw mill-pjanti fuq minimu tal-
aħħar erba’ snin. Għall-bejjiegħa bl-ingrossa tal-laħam frisk il-fatturat minimu huwa stabbilit 
mis-Suq Ċentrali SA fuq kull kera matul tal-inqas l-aħħar erba’ snin. 

- l-applikazzjonijiet għal qbiela/kera fis-Suq Ċentrali jiġu rrifjutati minħabba li meta tiġi biex 
tingħata qbiela/kera tingħata preferenza lil dawk li diġà huma stabbiliti fis-Suq Ċentrali u 
m’hemmx bini disponibbli għal impriżi oħra.

- dokumenti addizzjonali ta’ sfond jistgħu jintalbu, iżda m’hemmx kjarifika dwar x’inhuma 
eżatt dawn id-dokumenti. 

- l-impriżi stabbiliti barra s-Swieq Ċentrali m’għandhomx permess joperaw f’raġġ ta’ 2 km 
tas-swieq imsemmija. Jistgħu jiġu imposti multi f’każ ta’ ksur ta’ din il-projbizzjoni. 

Skont Artikolu 43 tat-Trattat KE, restrizzjonijiet dwar il-libertà ta’ stabbiliment ta’ ċittadini 
ta’ Stat Membru fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor għandhom ikunu projbiti. Skont 
ġurisprudenza stabbilita, l-Artikolu 43 KE jipprekludi kwalunkwe miżura nazzjonali li, anka 
jekk hija applikabbli mingħajr diskriminazzjoni fuq bażi ta’ nazzjonalità, tista’ tostakola jew 
tagħmel inqas attraenti l-eżerċizzju miċ-ċittadini tal-Komunità tal-libertà tal-istabbiliment li 
huwa garantit mit-Trattat2.

Hija ġurisprudenza stabbilita li “Miżura nazzjonali li, anki jekk applikabbli mingħajr 
diskriminazzjoni bbażata fuq in-nazzjonalità, tista’ tostakola jew tagħmel anqas attraenti l-
eżerċizzju, min-naħa taċ-ċittadini Komunitarji, tal-libertajiet fondamentali garantiti mit-
Trattat, tista’ tiġi ġustifikata minħabba f’raġunijiet urġenti ta’ interess pubbliku, bil-
kundizzjoni li tkun tista’ tiggarantixxi li jintlaħaq l-għan imfittex u li sabiex jintlaħaq dan l-
għan, ma tmurx lil hinn minn dak li hu neċessarju biex l-għan jintlaħaq”3.

Barra minn hekk, skont il-ġurisprudenza kostanti tal-Qorti tal-Ġustizzja, “biex skema ta’ 
awtorizzazzjoni amministrattiva minn qabel tiġi ġġustifikata minkejja li tidderoga minn 
libertà fundamentali, hija trid, fi kwalunkwe każ, tkun ibbażata fuq kriterji oġġettivi, li ma 
humiex diskriminatorji, li l-impriżi kkonċernati jkunu jafu bihom minn qabel, b’mod li tiġi 
limitata d-diskrezzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali biex ma tintużax b’mod arbitrarju.
                                               
1 YA A2-4321 tat-23 ta’ Ġunju 2008 u YA A2-4322.
2 Ara, b’mod partikulari, il-kawżi tal-31 ta’ Marzu 1993, Kraus C-19/92 Kraus, ECR p. I-1663, punt 32, u tal-14 
ta’ Ottubru 2004, Il-Kummissjoni kontra r-Renju tal-Olanda, C-299/02 , punt 15.
3 Sentenza tal-Qorti tal-21 ta’ April 2005, Kawża C-140/03 Il-Kummissjoni kontra r-Repubblika Ellenika, punt 
34.
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Għaldaqstant, in-natura u l-portata tal-obbligi tas-servizz pubbliku li jiġu imposti permezz ta’ 
skema ta’ awtorizzazzjoni amministrattiva minn qabel iridu jiġu speċifikati lill-impriżi 
kkonċernati minn qabel. Barra minn hekk, kull persuna milquta minn miżura restrittiva 
bbażata fuq tali deroga għandha jkollha rimedji effettivi”1

Isegwi li, qabel ma tadotta pożizzjoni finali, il-Kummissjoni Ewropea għandha teżamina l-
ġustifikazzjoni possibbli tar-restrizzjonijiet mill-awtoritajiet Griegi kif ukoll kemm huma 
adattati, in-neċessità, il-koerenza u l-proporzjonalità tagħhom. 

Il-petizzjonant iqis ukoll li l-Istat Grieg, permezz ta’ serje ta’ atti leġiżlattivi u regolatorji, ta 
drittijiet esklussivi lis-Suq Ċentrali ta’ Ateni SA u lis-Suq Ċentrali ta’ Tessaloniki SA biex 
imexxu kummerċ ta’ bejgħ bl-ingrossa ta’ prodotti agrikoli friski, inkluż il-laħam f’żona 
ġeografika partikulari. Kumpaniji li huma stabbiliti barra s-Swieq Ċentrali m’għandhomx 
permess li joperaw f’raġġ ta’ 2 km mis-swieq imsemmija. Barra minn hekk tali kumpaniji 
jistgħu japplikaw għal qbiela/kera biss jekk jirnexxilhom jaqbżu ċertu fatturat minimu, 
miksub matul ċertu numru minimu ta’ snin. Dawn ir-rekwiżiti jistgħu allegatament 
jipprevienu kumpaniji iżgħar milli japplikaw. Huwa allegat li tali intervent pubbliku jista’ 
jħajjar lill-impriżi li jibbenefikaw minn dawn id-drittijiet li jabbużaw mill-pożizzjoni 
dominanti tagħhom, u b’hekk ikunu qed jiksru l-Artikolu 82 KE flimkien mal-Artikolu 86 
KE. Barra dan huwa enfasizzat li s-sistema, kif tinsab organizzata bħalissa, tippermetti li 
jingħata trattament preferenzjali lil bejjiegħa bl-imnut li diġà għandhom permess biex joperaw 
f’dawn is-swieq, li għalhekk jistgħu jikkoordinaw l-attivitajiet tagħhom u jirrestrinġu l-
kompetizzjoni, u b’hekk allegatament jiksru l-Artikolu 81 KE. 

Għandu jiġi nnutat li, fid-dawl tal-informazzjoni ppreżentata, tista’ tkun stabbilita d-
dominanza biss jekk is-swieq relevanti jkunu definiti b’mod speċifiku żżejjed kif jissuġġerixxi 
l-petizzjonant (i.e. ir-raġġ ta’ 2 km madwar is-swieq Ċentrali kkonċernati). Madanakollu, jekk 
tinżamm definizzjoni bħal din tas-suq, ma tantx huwa probabbli li s-suq ġeografiku 
inkwistjoni jkun wieħed li jirrappreżenta parti sostanzjali tas-suq komuni fi ħdan it-tifsira tal-
Artikolu 82. Barra minn hekk, huwa improbabbli ħafna li l-prattika inkwistjoni tkun kapaċi 
taffettwa l-kummerċ bejn l-Istati. Fuq din il-bażi, il-liġi nazzjonali tapplika.

Rigward l-analiżi skont l-Artikolu 81 flimkien mal-Artikolu 86 KE, kunsiderazzjonijiet simili 
japplikaw, fis-sens li l-effett antikompetittiv ta’ preklużjoni tad-dritt ipotekarju li jinħass fir-
rigward ta’ bejjiegħa bl-imnut iżgħar jista’ possibbilment jinstab biss jekk is-suq ġeografiku 
relevanti jkun definit bil-mod speċifiku kif indikat hawn fuq. Madanakollu, f’ċirkustanzi bħal 
dawn, il-ftehimiet li ntlaħqu mis-Suq Ċentrali relevanti min-naħa l-waħda, u bejjiegħa akbar li 
diġà qed joperaw f’dak is-suq min-naħa l-oħra, ma jistgħux jaffetwaw il-kummerċ bejn l-Istati 
b’mod sinifikanti. Anke hawnhekk, fuq din il-bażi, il-liġi nazzjonali tapplika għal din il-
kwistjoni partikulari. 

Is-servizzi tal-Kummissjoni se jikkuntattjaw lill-awtoritajiet Griegi sabiex jitolbu l-qafas 
legali sħiħ rigward is-Swieq Ċentrali ta’ Ateni u Tessaloniki, il-ġustifikazzjoni tar-
restrizzjonijiet imsemmija hawn fuq, kif ukoll analiżi ta’ kemm il-miżuri applikati mill-
awtoritajiet Griegi huma adegwati u proporzjonati. 

Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat dwar l-iżviluppi tal-
inkjesta.
                                               
1 Sentenza tal-Qorti tal-20 ta’ Frar 2001, C205/99, Analir, [2001]ECR I-01271, punt 38.
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4. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Minbarra r-risposta preċedenti tagħha, il-Kummissjoni tixtieq tinforma lill-PE dwar l-
iżviluppi li ġejjin wara li kisbet informazzjoni mill-awtoritajiet Griegi. Is-servizzi tal-
Kummissjoni bagħtu ittra lill-awtoritajiet Griegi fid-29 ta’ Ġunju 2009 u rċevew risposta 
mingħandhom fis-7 ta’ Jannar 2010.

a) Tfakkira fil-qosor tal-qafas legali rigward is-swieq ċentrali ta’ Ateni u Tessaloniki
L-awtoritajiet Griegi fit-tweġiba tagħhom ifakkru l-qafas legali li fih hemm imniżżel il-
ħolqien u l-funzjonament tas-swieq ċentrali ta’ Ateni u ta’ Tessaloniki. Huma jippreċiżaw li l-
leġiżlazzjoni Griega (liġijiet 3475/55, 802/78, 3190/03, 3557/07, id-digriet presidenzjali 
228/A/109/2-5-89, eċċ.) madankollu tawtorizza lill-ministri kompetenti fir-rigward ta’ teħid 
ta’ deċiżjonijiet ministerjali komuni biex jawtorizzaw, taħt ċerti kundizzjonijiet, il-bejgħ bl-
ingrossa lil hinn mis-swieq ċentrali, f’distanza ta’ mhux inqas minn 2 km ’il bogħod 
minnhom. Madankollu, tali deċiżjoni ministerjali baqgħet qatt ma ttieħdet. 

L-awtoritajiet Griegi jippreċiżaw li mezzi oħra ta’ forniment u ta’ distribuzzjoni tal-frott u l-
ħaxix frisk u tal-laħam ġew stabbiliti, bħan-netwerks ta’ distribuzzjoni tal-intrapriżi li 
jeżerċitaw l-attività tagħhom lil hinn mid-dipartimenti fejn jinsabu s-swieq ċentrali (Ateni u 
Tessaloniki). Barra minn hekk, tliet ktajjen ta’ supermarkits ħolqu żoni fejn tinħatt il-
merkanzija (loading bays) u żoni ta’ ċirkulazzjoni interna f’dawn id-dipartimenti.
It-tribunali amministrattivi li kienu inkarigati minn dan it-tilwim ma kkunsidrawx li d-
dispożizzjonijiet nazzjonali kienu jmorru kontra l-liġi tal-UE.
Minkejja l-Liġi 3475/55, inħolqu intrapriżi ta’ bejgħ bl-ingrossa ta’ laħam frisk li kienu 
joperaw barra mis-swieq ċentrali tal-laħam frisk. L-Artikolu 35 tal-Liġi 3784/2009, filwaqt li 
jikkunsidra l-investimenti importanti li saru, ippermetta lill-Ministeru tal-Ekonomija biex 
japprova t-tkomplija tal-attivitajiet tal-intrapriżi li bdew joperaw fis-7 ta’ Awwissu 2009, billi 
jirregolarizza wkoll is-sitwazzjoni tagħhom. Konsegwenza ta’ hekk, dawn l-intrapriżi li 
għandhom is-sede tagħhom f’raġġ ta’ 2 km jew inqas, jew saħansitra aktar, jistgħu 
madankollu joperaw liberament u legalment barra mis-swieq ċentrali.

b) Objettivi segwiti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali
Il-prinċipju tal-liġi nazzjonali jikkonsisti fl-awtorizzazzjoni tal-bejgħ bl-ingrossa fis-swieq 
ċentrali biss, u għaldaqstant dan il-bejgħ ikun ristrett għalihom, fatt li hu suxxettibbli għal 
eċċezzjonijiet (bħal dawk tal-liġi tal-2009 msemmija qabel, fir-rigward ta’ bejgħ bl-ingrossa 
ta’ laħam frisk) biex jippermetti lill-bejjiegħa, li huma l-aħħar atturi fil-katina qabel il-
konsumatur, li jkollhom l-informazzjoni meħtieġa u diretta kemm fir-rigward ta’ prezz kif 
ukoll fir-rigward ta’ kwalità u kwantità. Skont l-awtoritajiet Griegi, dan iwassal għal 
kompetizzjoni effettiva kemm favur il-bejjiegħa bl-ingrossa, kemm favur il-bejjiegħa fil-
ħwienet iżda wkoll favur il-konsumatur finali.
c) Rigward id-dispożizzjonijiet Ministerjali A2-4321 u 4322 tat-23 ta’ Ġunju 2008 dwar 
kuntratti ta’ kera fis-swieq ċentrali
L-awtoritajiet Griegi jippreċiżaw li dawn id-dispożizzjonijiet m’għadhomx applikabbli, billi 
ġew sostitwiti mid-dispożizzjonijiet A2-2186 u 2187 tal-5 ta’ Mejju 2009.
F’konformità mad-dispożizzjonijiet il-ġodda il-benefiċjarji tal-kera għandhom jagħmlu qligħ 
ta’ bejn 400.000 EUR u 1.600.000 EUR, skont il-post li huma jixtiequ jikru. Madankollu, 
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hemm ukoll fatturi oħra, bħan-numru ta’ ħaddiema impjegati, in-natura u d-diversità tal-
prodotti, eċċ

d) Rifjut ta’ talbiet ta’ kera
Skont l-awtoritajiet kompetenti fis-swieq ċentrali, il-fatt li post diġà jkun ġie mikri qabel, ma 
jagħti l-ebda dritt għall-għoti ta’ kirjiet ġodda li jirrigwardaw postijiet vojta u għaldaqstant ma 
jinkludix fih innifisu raġuni biex persuna interessata li hija kompletament ġdida tiġi rifjutata.

F’dak li jirrigwarda d-disponibilità ta’ postijiet, dan il-punt se jiġi eżaminat iktar fid-dettall u 
jekk ikun meħtieġ tiġi kkunsidrata estensjoni tal-bini.

e) Eżiġenza ta’ aktar provi

Skont l-awtoritajiet kompetenti fis-swieq ċentrali, il-provi eventwali mitluba huma stabbiliti 
mid-deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-amministrazzjoni tas-swieq ċentrali, f’konformità 
madankollu mad-deċiżjoni ministerjali komuni. Din it-talba għandha tkun dejjem 
ikkomunikata minn qabel lill-kerrejja possibbli u fiha nnifisha ma twassalx għal tfixkil jew 
diskriminazzjoni.

f) Projbizzjoni ta’ attività ta’ intrapriżi f’raġġ ta’ 2 km mis-swieq ċentrali

Kif ġie ċċarat hawn fuq, l-Artikolu 35 tal-liġi 3784/2009 jippermetti lill-bejjiegħa bl-ingrossa 
tal-laħam frisk, li diġà kienu joperaw fis-7 ta’ Awwissu 2009, biex ikomplu jeżerċitaw l-
attivitajiet tagħhom lil hinn mis-swieq ċentrali u mhux ġo fihom, jew f’raġġ ta’ 2 km mis-
swieq ċentrali, jew lil hinn minn dan ir-raġġ. 
Skont l-awtoritajiet Griegi, regolament simili jista’ jirregola l-bejgħ bl-ingrossa ta’ frott u 
ħaxix frisk, jekk jirriżulta li dan huwa meħtieġ.

Konsegwenza ta’ hekk, l-awtoritajiet Griegi jikkunsidraw li l-leġiżlatur bl-ebda mod ma ried 
jillimita l-bejgħ bl-ingrossa fis-swieq ċentrali ta’ Ateni u Tessaloniki, meta wieħed 
jikkunsidra t-territorju limitat.

Din is-sitwazzjoni tinwkieta lill-Kummissjoni, aktar u aktar minħabba li jista’ jirriżulta li hija 
tmur kontra l-prinċipju tal-libertà ta’ stabbiliment u tal-prestazzjoni ħielsa tas-servizzi fis-suq 
intern.
Il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tkompli r-riflessjoni dwar l-organizzazzjoni, il-
funzjonament u l-aċċess fis-swieq ċentrali ta’ Ateni u ta’ Tessaloniki. Jibqa’ l-fatt li, 
attwalment, l-awtoritajiet Griegi ħadu miżuri biex jiftħu swieq ċentrali f’dak li jirrigwarda l-
bejgħ bl-ingrossa ta’ laħam frisk. Jeħtieġ li wieħed jara jekk is-swieq ċentrali ta’ Ateni u ta’ 
Tessaloniki humiex se jiftħu għall-bejgħ bl-ingrossa ta’ frott u ħaxix frisk biex jissodisfaw id-
domanda eżistenti. Madankollu, għalissa għad hemm restrizzjonijiet fuq l-aċċess għas-swieq 
ċentrali ta’ Ateni u Tessaloniki ta’ bejgħ bl-ingrossa ta’ frott u ħaxix frisk u tqum il-kwistjoni 
tal-kompatibilità tagħhom mat-TFUE.
Barra minn hekk, ilment dwar l-istess suġġett tressaq preċedentement quddiem il-
Kummissjoni.
Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat dwar żviluppi ulterjuri 
tad-dosjer.
5. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010
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B’żieda mar-risposti preċedenti tagħha, il-Kummissjoni tixtieq tinforma lill-Parlament 
Ewropew dwar l-aħħar żviluppi. 

Fil-qafas tal-ilmenti indirizzati lill-Kummissjoni, rigward l-istess suġġett bħal dak tal-
petizzjoni 1472/2008, fl-24 ta’ Ġunju 2010, il-Kummissjoni bagħtet ittra ta’ avviż lill-
awtoritajiet Griegi. Il-Kummissjoni tixtieq tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar ir-
risposta tal-gvern Grieg, kif ukoll dwar l-iżviluppi ulterjuri tal-fajl.

6. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fit-3 ta’ Marzu 2011. (REV III)

F’Ġunju 2010, il-Kummissjoni Ewropea bagħtet avviż ta' tqegħid fil-mora lir-Repubblika 
Ellenika, li fiha kkonkludiet li l-Artikolu 6 tal-Liġi 3475/1955 u d-Digrieti Rjali 143/1963 u 
869/1966, kif ukoll id-dispożizzjonijiet ministerjali A2-2186 u 2187 tal-15 ta’ Mejju 2009, 
ladarba jimponu kundizzjonijiet restrittivi li jaffettwaw l-aċċess għas-Swieq Ċentrali ta’ Ateni 
u ta’ Tessaloniki ta’ laħam frisk u ta’ prodotti agrikoli friski minn operaturi fi Stati Membri 
oħra, huma inkompatibbli mal-Artikolu 49 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE (TFUE) u 
mal-Artikoli 12 u 15 (1), (2(a)) u (3) tad-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq intern1.

Fir-risposta tagħhom, l-awtoritajiet Elleniċi jispjegaw li l-qrati nazzjonali (id-Deċiżjoni 
1038/2006 tal-Kunsill tal-Istat, is-sentenza 384/1996 tal-Qorti tal-Prim’Istanza f’Piraeus) 
ħarġu deċiżjonijiet li prinċipalment jirrigwardaw il-projbizzjoni tal-bejgħ ta’ frott u ħaxix 
barra mis-Swieq Ċentrali. Dawn id-deċiżjonijiet huma bbażati fuq l-idea li l-amministrazzjoni 
tista’ timponi limitazzjonijiet fuq il-libertà tal-iżvilupp tal-ħajja ekonomika tal-pajjiż 
minħabba raġunijiet ta’ interess pubbliku u ta’ salvagwardja tas-soċjetà. Huma jqisu li l-
limitazzjonijiet imposti ġew deċiżi b’mod oġġettiv u jistgħu jiġu spjegati wkoll abbażi ta’ 
raġunijiet ta’ salvagwardja tal-interess pubbliku, fosthom iż-żamma ta’ prezzijiet stabbiliti 
b’mod uniformi, il-protezzjoni tal-produtturi u tal-konsumaturi, kif ukoll il-ġlieda kontra t-
traffikar u l-frodi fiskali.

Barra minn hekk, skont l-awtoritajiet Elleniċi, l-evalwazzjoni dwar il-possibilità ta’ ostaklu 
għal-libertà ta’ stabbiliment hija bbażata prinċipalment fuq l-infrastruttura tal-bini.
Attwalment qed jiġi studjat pjan ta’ investiment dwar dan il-bini. Dan jipprevedi li jinħolqu 
installazzjonijiet supplimentari, li jippermettu lill-pubbliku jeżerċita attivitajiet kummerċjali.
Barra minn hekk, fil-kuntest tal-kummerċ elettroniku, qed jiġi studjat proġett ta’ stabbiliment 
ta’ swieq elettroniċi.

Finalment, l-awtoritajiet Elleniċi jiżguraw li huma se jipproċedu mill-aktar fis 
b’eżaminazzjoni ġdida tal-kriterji biex jiggarantixxu li l-kriterji kollha previsti mil-
leġiżlazzjoni fis-seħħ joffru l-kundizzjonijiet kollha ta’ oġġettività, trasparenza, imparzjalità u 
proporzjonalità.

Il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li r-risposta tal-awtoritajiet Elleniċi mhijiex sodisfaċenti. Bla 
dubju ta’ xejn, l-awtoritajiet Elleniċi beħsiebhom jinvestu fl-infrastrutturi tal-bini biex 
joħolqu iktar spazju fis-Swieq Ċentrali u jeżaminaw mill-ġdid il-kriterji biex jiżguraw l-

                                               
1 ĠU L 376 tas-27.12.2006, p. 36.
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oġġettività, it-trasparenza, l-imparzjalità u l-proporzjonalità. Iżda r-raġunijiet ta’ interess 
ġenerali invokati mill-awtoritajiet Elleniċi ma jistgħux jiġu kkunsidrati bħala raġunijiet li 
jistgħu jiġġustifikaw restrizzjonijiet sostanzjali tal-libertà ta’ stabbiliment. Fil-fatt, ċerti 
ġustifikazzjonijiet, b’mod partikolari l-garanzija u ż-żamma ta’ prezzijiet uniformi, mhumiex 
validi peress li jikkostitwixxu skopijiet ekonomiċi, filwaqt li restrizzjonijiet oħra jidhru 
sproporzjonati meta mqabbla mal-objettivi segwiti (pereżempju, il-ġlieda kontra l-frodi 
fiskali). Is-servizzi tal-Kummissjoni jipprevedu, għaldaqstant, li jipproponu li tintbagħat 
opinjoni motivata lir-Repubblika Ellenika fil-bidu tal-2011.

7. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fit-18 ta’ Lulju 2011 (REV. IV).

Kif ippreċiżat preċedentement, is-servizzi tal-Kummissjoni kienu tal-opinjoni li t-tweġiba tal-
awtoritajiet Griegi għall-ittra ta’ avviż formali tal-Kummissjoni ma kinetx sodisfaċenti.
Għalhekk, fis-17 ta' Frar 2011 intbagħtet opinjoni motivata lill-awtoritatjiet Griegi.

L-awtoritajiet Griegi wieġbu permezz ta’ żewġ ittri bid-data tal-aħħar ta' April, fejn 
ikkomunikaw lis-servizzi tal-Kummissjoni liġi bid-data tat-2 ta’ Marzu 2011 (L 3919/2011) 
intitolata “Il-prinċipju tal-libertà professjonali, l-abolizzjoni ta’ restrizzjonijiet mhux 
ġustifikabbli għall-aċċess u l-prattika tal-professjonisti” (traduzzjoni mhux uffiċjali) li 
għandha tidħol fis-seħħ fil-bidu ta’ Lulju 2011 u li tinkludi prinċipji ġenerali f’dan il-qasam.
Permezz tal-estensjoni ta’ din il-liġi, l-assemblej nazzjonali Griegi qed jikkunsidraw abbozz 
ta’ liġi li jikkonċerna iktar direttament il-bejgħ bl-ingrossa fis-swieq prinċipali; ġew 
ippreżentati wkoll żewġ verżjonijiet sussegwenti ta’ dan l-abbozz lis-servizzi tal-Kummissjoni.

Għalhekk attwalment qed issir ir-riforma f’dan il-qasam u s-servizzi tal-Kummissjon qed 
jimpenjaw ruħhom biex jevalwaw, kemm jista’ jkun, il-kompatibilità tad-dispożizzjonijiet 
leġiżlattivi l-ġodda li ġew proposti mal-liġi Ewropea. Fi kwalunkwe każ, meta jiġu adottati l-
miżuri finali u ssir in-notifika tagħhom, il-Kummissjoni se twettaq eżami dettaljat tal-
konformità tagħhom mal-liġi tal-Unjoni Ewropea.

Is-servizzi tal-Kummissjoni se jaraw li ma jonqsux milli jżommu infurmat lill-Parlament 
Ewropew bl-iżviluppi kollha fil-qafas tad-dossier imsemmi f’din it-taqsima.

8. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ April 2012 (REV V)

Fil-kuntest tar-risposta tagħhom għall-opinjoni motivata, l-awtoritajiet Griegi informaw lill-
Kummissjoni, f'Lulju 2011, dwar il-Liġi 3982 tas-17 ta' Ġunju 2011 li fost l-oħrajn fiha 
dispożizzjonijiet li jemendaw ir-regolamenti applikabbli fil-qafas tas-Swieq Ċentrali tal-bejgħ 
bl-ingrossa ta' Ateni u Tessaloniki. Il-Liġi tabolixxi l-interdizzjoni li wieħed jistabbilixxi ruħu 
fil-perimetru ta' 2km madwar is-Swieq Ċentrali u tagħti lis-soċjetajiet ġestjonarji ta' dawn is-
Swieq Ċentrali r-responsabilità li jfasslu regolamenti fil-qasam tal-kiri tal-postijiet fi ħdan is-
Swieq Ċentrali, b'approvazzjoni tal-Ministri kkonċernati. 

F'Ottubru, is-servizzi tal-Kummissjoni rċevew ir-regolamenti tal-kiri fir-rigward ta' dawn iż-
żewġ Swieq Ċentrali. L-awtoritajiet Griegi kellhom jibagħtu l-informazzjoni addizzjonali 
iżda, s'issa, għadu ma wasal xejn fil-Kummissjoni.

Wara li sar eżami tar-regolamenti, għad hemm dubji f'dan l-istadju u s-servizzi tal-
Kummissjoni għandhom għalhekk l-intenzjoni li jissoktaw bil-proċedura ta' ksur li għaddejja 
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bħalissa. 

Is-servizzi tal-Kummissjoni se jaraw li ma jonqsux milli jżommu infurmat lill-Parlament 
Ewropew bl-iżviluppi kollha fil-qafas tad-dossier imsemmi f’din it-taqsima.

9. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fl-28 ta’ Awwissu 2013 (REV VI)

Fil-kuntest tar-risposta tagħhom għall-opinjoni motivata, f'Lulju 2011 l-awtoritajiet Griegi 
innotifikaw lill-Kummissjoni l-Liġi 3982 tas-17 ta' Ġunju 2011 li fost l-oħrajn fiha 
dispożizzjonijiet li jemendaw ir-regolamenti applikabbli fil-qafas tas-Swieq Ċentrali tal-bejgħ 
bl-ingrossa f'Ateni u Tessaloniki. 

B'mod partikolari, il-Liġi 3982/2011 abolixxiet il-projbizzjoni tal-bejgħ bl-ingrossa barra s-
Swieq Ċentrali ta' Ateni u Tessaloniki u minn issa 'l quddiem lill-operaturi tippermettilhom 
jistabbilixxu ruħhom fil-perimetru ta' 2 km madwar is-Swieq Ċentrali u lil hinn minnu.  Id-
Deċiżjoni A2-565 ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali Nru 1503 tal-4 ta' Mejju 2012  approvat 
ir-regolament applikabbli fil-qasam tal-kiri tal-postijiet fi ħdan is-Swieq Ċentrali.
Madankollu, f'dak li għandu x'jaqsam mal-bejgħ barra s-Swieq Ċentrali, l-awtoritajiet Griegi 
saħqu li minbarra d-dispożizzjonijiet applikabbli għandha tingħata awtorizzazzjoni għall-
istabbiliment (jiġifieri l-awtorizzazzjoni għall-użu tal-faċilitajiet skont l-attività partikolari) 
għal raġunijiet ta' objettivi ta' intreress pubbliku min-naħa tal-Awtorità tal-Ippjanar.

Ladarba l-obbligu tal-istabbiliment fi ħdan is-Swieq Ċentrali tneħħa u minn issa 'l quddiem l-
operaturi jistgħu jistabbilixxu ruħhom quddiem dawn l-istess Swieq Ċentrali, il-Kummissjoni 
qieset li ma teżisti l-ebda restrizzjoni reali għall-istabbiliment u li l-problema tal-petizzjonanti 
ssolviet.  Barra minn hekk, l-avukat tagħhom naqas milli jwieġeb l-ittra ta' qabel l-għeluq 
mibgħuta mill-Kummissjoni. Għaldaqstant, fl-20 ta' Ġunju 2013, il-Kummissjoni Ewropea 
ddeċidiet li tagħlaq l-ilmenti tal-petizzjonanti.


