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Betreft: Verzoekschrift 1472/2008, ingediend door Alexandros Triantafillis (Griekse 
nationaliteit), gesteund door twee medeondertekenaars, over het onvermogen 
van de Griekse overheid om de EU-wetgeving en de bepalingen van het 
Handvest van de grondrechten af te dwingen in verband met de werking van 
de centrale markt te Athene (Organismos Kentrikis Agoras Athinon)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt over de bepalingen die gelden voor de werking van de centrale markt te 
Athene en die verbieden dat andere ondernemingen binnen een straal van twee kilometer in 
het groot vers fruit, verse groenten en vers vlees verhandelen. Indiener meent dat deze 
toestand de concurrentie vervalst en indruist tegen de geldende beginselen van de Europese 
Unie en de jurisprudentie van het Hof van Justitie. Met verwijzing naar het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, en met name artikel 16 (vrijheid van ondernemerschap) 
en artikel 41 (recht op behoorlijk bestuur) daarvan, vraagt indiener – die de zaak al zonder 
succes aan de nationale rechterlijke instanties heeft voorgelegd – aan het Europees Parlement 
om deze zaak te behandelen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009

Indiener klaagt over de beperkingen die in Griekenland gelden voor ondernemingen die 
groothandelsactiviteiten voeren op het vlak van vers fruit en groenten, en vlees. De bron van 
deze beperkingen zijn de rechten die door de Griekse staat zijn toegekend aan de centrale 
markt te Athene en de centrale markt te Thessaloniki. Op basis van deze rechten moet de 
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groothandel in verse landbouwproducten en vlees worden verricht via de centrale markten.

Op basis van de gedetailleerde informatie die is ingediend door indiener en zijn advocaten, 
heeft de Europese Commissie een aantal beperkingen kunnen vaststellen, te weten:

- de groothandel in verse landbouwproducten en vers vlees met detailhandelaars moet in 
Athene en Thessaloniki worden verricht via een centrale markt.

- ingevolge twee ministeriële besluiten1 is een onderneming (een individueel persoon of een 
rechtspersoon) alleen gerechtigd een huur-/leaseaanvraag voor de centrale markt van 
Athene/Thessaloniki in te dienen indien deze gedurende ten minste de laatste vier jaar een 
omzet heeft van minimaal 1 600 000 euro per lease uit de verkoop van producten van 
plantaardige oorsprong. Voor groothandelaren in vers vlees wordt de hoogte van de 
minimumomzet per lease gedurende ten minste de laatste vier jaar bepaald door de centrale 
markt.

- huur-/leaseaanvragen voor de centrale markt worden afgewezen omdat de huur-/ 
leasecontracten bij voorkeur worden verleend aan diegenen die reeds een plaats hebben in de 
centrale markt en omdat er geen plaatsen beschikbaar zijn voor overige ondernemingen.

- er kunnen aanvullende ondersteunende documenten worden aangevraagd, maar het is niet 
duidelijk wat deze documenten precies inhouden.

- ondernemingen die buiten de centrale markten zijn gevestigd, mogen niet opereren binnen 
een straal van 2 km van genoemde markten. Bij schending van dit verbod kan een boete 
worden opgelegd.

Overeenkomstig artikel 43 van het EG-Verdrag zijn beperkingen op de vrijheid van vestiging 
van ingezetenen van een lidstaat op het grondgebied van een andere lidstaat verboden. 
Volgens vaste rechtspraak staat artikel 43 EG in de weg aan een nationale regeling die, zelfs 
wanneer zij zonder discriminatie op grond van nationaliteit van toepassing is, toch de 
uitoefening van de in het Verdrag gewaarborgde vrijheid van vestiging door 
gemeenschapsonderdanen kan belemmeren of minder aantrekkelijk maken2.

Ook geldt de volgende vaste rechtspraak:
"Een nationale regeling die, zelfs wanneer zij zonder discriminatie op grond van nationaliteit 
van toepassing is, toch de uitoefening van de in het Verdrag gewaarborgde fundamentele 
vrijheden door gemeenschapsonderdanen kan belemmeren of minder aantrekkelijk maken, 
kan worden gerechtvaardigd door dwingende redenen van algemeen belang, op voorwaarde 
dat zij geschikt is om de verwezenlijking van het nagestreefde doel te waarborgen, en niet 
verder gaat dan nodig is om dat doel te bereiken"3.

Bovendien geldt de volgende vaste rechtspraak van het Hof van Justitie:

                                               
1 YA A2-4321 van 23 juni 2008 en YA A2-4322.
2 Zie met name het arrest van 31 maart 1993, zaak C-19/92, Kraus, jurispr. blz. I-1663, punt 32; en het arrest van 
het Hof van 14 oktober 2004, zaak C-299/02, Commissie/Koninkrijk der Nederlanden, punt 15.
3 Arrest van het Hof van 21 april 2005, zaak C-140/03, Commissie/Helleense Republiek, punt 34.
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"Wil een stelsel van voorafgaande administratieve vergunningen […] gerechtvaardigd zijn, 
niettegenstaande het feit dat het aan een fundamentele vrijheid derogeert, dan moet het hoe 
dan ook zijn gebaseerd op objectieve criteria, die niet-discriminatoir en voor de betrokken 
ondernemingen vooraf kenbaar zijn; aldus wordt een grens gesteld aan de wijze van 
uitoefening van de beoordelingsvrijheid van de nationale autoriteiten en wordt willekeur 
voorkomen. De aard en de strekking van de door middel van een stelsel van voorafgaande 
administratieve vergunningen op te leggen openbaredienstverplichtingen moeten dus tevoren 
kenbaar worden gemaakt aan de betrokken ondernemingen. Bovendien moet elke persoon die 
wordt geraakt door een restrictieve maatregel die op een dergelijke derogatie is gebaseerd, 
over een rechtsmiddel beschikken."1

Hieruit volgt dat voordat zij tot een definitief standpunt kan komen, de Europese Commissie 
eerst de mogelijke rechtvaardiging voor de beperkingen door de Griekse autoriteiten, alsmede 
hun passendheid, noodzakelijkheid, samenhang en evenredigheid, moet onderzoeken.

Indiener voert verder aan dat de Griekse staat, aan de hand van een reeks wetgevings- en 
regelgevingshandelingen, aan de centrale markten van Athene en Thessaloniki de exclusieve 
rechten heeft verleend om binnen een bepaald geografisch gebied de groothandel in verse 
landbouwproducten, met inbegrip van vlees, te voeren. Ondernemingen die buiten de centrale 
markten zijn gevestigd, mogen niet opereren binnen een straal van 2 km van genoemde 
markten. Bovendien geldt dat ondernemingen alleen een huur-/leasecontract kunnen 
aanvragen indien zij gedurende een bepaald minimumaantal jaren een bepaalde omzetdrempel 
hebben gehaald. Deze beperkingen zouden het kleinere ondernemingen onmogelijk maken 
een aanvraag in te dienen. Dergelijke overheidsingrepen kunnen ertoe leiden dat 
ondernemingen die dergelijke rechten genieten, hun dominante positie misbruiken. Dit zou 
een inbreuk vormen op artikel 82 EG, in combinatie met artikel 86 EG. Verder wordt betoogd 
dat het systeem zoals momenteel ingericht, voorziet in een voorkeursbehandeling voor 
detailhandelaars die reeds een vergunning hebben om op deze markten te opereren en die op 
deze manier hun activiteiten kunnen coördineren en de concurrentie kunnen beperken. Dit zou 
een inbreuk betekenen op artikel 81 EG.

Hierbij zij aangemerkt dat, gelet op de ingediende informatie, er uitsluitend sprake kan zijn 
van dominantie als de desbetreffende markten dusdanig strikt zijn afgebakend als indiener 
suggereert (d.w.z. de straal van 2 km rond de desbetreffende markten). Echter, al zou deze 
marktafbakening worden gehandhaafd, dan blijft het onwaarschijnlijk dat de desbetreffende 
geografische markt van dusdanige aard is dat deze een aanzienlijk deel van de 
"gemeenschappelijke markt" in de zin van artikel 82 EG vertegenwoordigt. Bovendien is het 
uitermate onwaarschijnlijk dat de desbetreffende praktijk in staat zou zijn de binnenlandse 
handel te beïnvloeden. Hiervan uitgaande zou de nationale wetgeving gewoon gelden.

Ten aanzien van de analyse uit hoofde van artikel 82 EG, in combinatie met artikel 86 EG, 
gelden vergelijkbare overwegingen, in de zin dat een waarneembaar uitwinningseffect van het 
gebrek aan mededinging ten opzichte van de kleine detailhandelaars mogelijk alleen kan 
worden geconstateerd als de relevante geografische markt strikt zou worden afgebakend, 
zoals hiervoor reeds aangegeven. Onder dergelijke omstandigheden zouden de 
overeenkomsten die zijn aangegaan door de desbetreffende centrale markt enerzijds en de 

                                               
1 Arrest van het Hof van 20 februari 2001, zaak C205/99, Analir, [2001] Jurispr. blz. I-01271, punt 38.
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grotere detailhandelaars die reeds werkzaam zijn op die markt anderzijds, echter niet in staat 
zijn de binnenlandse handel in substantiële mate te beïnvloeden. Opnieuw zou in dit geval 
voor de desbetreffende zaak de nationale wetgeving gewoon gelden.

De diensten van de Commissie zullen contact opnemen met de Griekse autoriteiten om het 
volledige wettelijke kader met betrekking tot de centrale markten in Athene en Thessaloniki 
op te vragen, evenals een rechtvaardiging van voornoemde beperkingen en een analyse van de 
juistheid en de evenredigheid van de door de Griekse autoriteiten ingestelde maatregelen.

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement op de hoogte 
houden van de voortgang van het onderzoek.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010

In aanvulling op haar eerdere antwoord wenst de Commissie het Europees Parlement op de 
hoogte te brengen van de volgende ontwikkelingen naar aanleiding van de informatie die 
verkregen is van de Griekse autoriteiten. De diensten van de Commissie hebben een brief 
gestuurd naar de Griekse autoriteiten op 29 juni 2009 en hebben hun antwoord ontvangen op 
7 januari 2010.

a) Korte herhaling van het wettelijke kader voor de centrale markten in Athene en 
Thessaloniki
De Griekse autoriteiten wijzen in hun antwoord op het wettelijke kader waarop de oprichting 
en werking van de centrale markten in Athene en Thessaloniki aansluiten. Zij verklaren dat de 
Griekse wetgeving (wetten 3475/55, 802/78, 3190/03, 3557/07, presidentieel besluit 
nr. 228/A/109/2-5-89, enz.) de bevoegde ministeries op dit gebied echter toestaat om 
gezamenlijke ministeriële besluiten te nemen, om onder bepaalde omstandigheden 
toestemming te verlenen voor groothandel buiten de centrale markten, op een afstand van 
deze markten van ten minste 2 km. Een dergelijk ministerieel besluit is echter nooit genomen.
De Griekse autoriteiten verklaren dat er andere manieren voor de levering en distributie van 
vers fruit, verse groenten en vers vlees zijn vastgesteld, zoals de distributiekanalen van 
bedrijven die werkzaam zijn buiten de departementen waar zich de centrale markten bevinden 
(Athene en Thessaloniki). Bovendien hebben drie grote supermarktketens centra opgericht 
voor de ontvangst en interne circulatie van goederen binnen deze departementen.

De administratieve rechtbanken waarbij de desbetreffende zaak aanhangig is gemaakt, zijn 
overigens niet van mening dat de nationale bepalingen in strijd zijn met het Europees recht.

In weerwil van wet 3475/55 zijn er ondernemingen voor de groothandel in vers vlees 
opgericht die werkzaam waren buiten de centrale markten voor vers vlees. Artikel 35 van wet 
3784/2009 heeft, rekening houdend met de aanzienlijke investeringen die reeds waren gedaan, 
het ministerie van Economie toegestaan om de bedrijven die op 7 augustus 2009 nog in 
functie waren, toestemming te verlenen hun activiteiten voort te zetten, waarmee hun situatie 
geregulariseerd werd. Dientengevolge kunnen deze bedrijven, waarvan de hoofdvestiging zich 
binnen een straal van 2 km of minder, of zelfs meer bevindt, vrij en volgens de wet handel 
drijven buiten de centrale markten.

b) Nagestreefde doelstellingen van de nationale wetgeving
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Het principe van de nationale wetgeving bestaat eruit de groothandel slechts toe te staan en 
dus te verenigen in centrale markten, met voorbehoud van uitzonderingen (zoals de eerder 
genoemde wet uit 2009, op het gebied van de groothandel in vers vlees), om detailhandelaars, 
de laatste speler in de keten vóór de consument, over de benodigde directe informatie te laten 
beschikken op het gebied van zowel prijzen als kwaliteit en kwantiteit. Volgens de Griekse 
autoriteiten ontstaat op die manier een gezonde concurrentie die niet alleen gunstig uitpakt 
voor detailhandelaars en groothandelaars, maar ook voor de eindverbruiker.
c) Betreffende de ministeriële bepalingen A2-4321 en 4322 van 23 juni 2008 met betrekking 
tot de huur-/leasecontracten in de centrale markten
De Griekse autoriteiten verklaren dat deze bepalingen niet meer van toepassing zijn en 
vervangen zijn door de bepalingen A2-2186 en 2187 van 5 mei 2009.
Overeenkomstig de nieuwe bepalingen moeten de ondernemers die voor huur/lease in 
aanmerking komen, afhankelijk van de plaats die ze willen huren/leasen, een omzet realiseren 
tussen de 400 000 euro en 1 600 000 euro. Daarop zijn echter nog andere factoren van 
invloed, zoals het aantal werknemers, de aard en de diversiteit van de producten, enzovoort.
d) Weigering van huur-/leaseaanvragen
Volgens de bevoegde autoriteiten binnen de centrale markten geeft de al bestaande 
verhuur/lease van ruimtes in geen geval recht op het toewijzen van nieuwe contracten met 
betrekking tot leegstaande ruimtes en vormt dat op zich dus geen reden tot afwijzing voor 
nieuwe geïnteresseerden.

De beschikbaarheid van de ruimtes zal later worden onderzocht en indien nodig zal een 
uitbreiding van de gebouwen in overweging worden genomen.

e) Verzoek tot aanvullende ondersteunende documenten
Volgens de bevoegde autoriteiten binnen de centrale markten worden eventueel gevraagde 
aanvullende ondersteunende documenten bepaald bij besluit van de raad van bestuur van de 
centrale markten, evenwel overeenkomstig het gezamenlijke ministeriële besluit. Dit verzoek 
wordt altijd van tevoren bekendgemaakt bij de kandidaat-huurders en vormt op zich geen 
vorm van belemmering of discriminatie.

f) Verbod op handel door bedrijven binnen een straal van 2 km van de centrale markten
Zoals eerder vermeld staat artikel 35 van wet 3784/2009 groothandelaars in vers vlees die op 
7 augustus 2009 reeds gevestigd waren toe om hun handelsactiviteiten elders dan binnen de 
centrale markten voort te zetten, ofwel binnen een straal van 2 km van de centrale markten, 
ofwel daarbuiten.
Volgens de Griekse autoriteiten zou een soortgelijke reglementering de groothandel in vers 
fruit en verse groenten kunnen regelen als dat nodig mocht blijken.
In overeenstemming daarmee zijn de Griekse autoriteiten van mening dat de wetgevende 
macht geenszins van plan was om de groothandel op de centrale markten in Athene en 
Thessaloniki te beperken, rekening houdend met het beperkte gebied.

Deze situatie houdt de Commissie bezig, des te meer daar de mogelijkheid bestaat dat deze 
zaak in tegenspraak is met het principe van recht van vestiging en het vrij verrichten van 
diensten binnen de grenzen van de interne markt.
De Commissie wil langer nadenken over de organisatie en de werking van en de toegang tot 
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de centrale markten in Athene en Thessaloniki. Dit neemt thans niet weg dat de Griekse 
autoriteiten maatregelen hebben getroffen voor opening van de centrale markten wat betreft 
de groothandel in vers vlees. Het is passend om te onderzoeken of de centrale markten in 
Athene en Thessaloniki opengesteld zullen worden voor de groothandel in vers fruit en verse 
groenten om aan een bestaande vraag te beantwoorden. Op dit moment zijn er echter nog 
steeds beperkingen van kracht met betrekking tot de toegang tot de centrale markten in 
Athene en Thessaloniki voor de groothandel in vers fruit en verse groenten en rijst de vraag of 
deze wel overeenkomen met het VWEU.

Overigens is er al eerder een klacht over ditzelfde onderwerp ingediend bij de Commissie.
De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van verdere 
ontwikkelingen in deze zaak.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010

In aanvulling op haar vorige antwoorden wenst de Commissie het Europees Parlement op de 
hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen.

In het kader van de aan de Commissie gerichte klachten over hetzelfde onderwerp als 
verzoekschrift 1472/2008, heeft de Commissie de Griekse autoriteiten op 24 juni 2010 een 
schriftelijke aanmaning gestuurd. De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de 
hoogte houden van het antwoord van de Griekse regering, en van de verdere ontwikkelingen 
omtrent deze zaak.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 maart 2011 (REV. III)

De Europese Commissie heeft de Helleense Republiek in juni 2010 een schriftelijke 
aanmaning doen toekomen waarin zij concludeerde dat artikel 6 van de wet 3475/1955 en de 
koninklijke besluiten 143/1963 en 869/1966, alsook de ministeriële bepalingen A2-2186 en 
2187 van 15 mei 2009, waarin beperkende voorwaarden worden opgelegd die invloed hebben 
op de toegang tot de centrale markten in Athene en Thessaloniki van vers vlees en verse 
landbouwproducten van marktdeelnemers uit andere lidstaten, niet verenigbaar zijn met 
artikel 49 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWUE) en de 
artikelen 12 en 15, lid 1, 2(a) en 3 van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt1.
De Helleense autoriteiten zetten in hun antwoord uiteen dat de nationale rechtbanken (besluit 
1038/2006 van de Raad van State, uitspraak 384/1996 van het gerecht van eerste aanleg in 
Piraeus) uitspraken hebben gedaan die voornamelijk betrekking hebben op het verbod op het 
verkopen van groenten en fruit buiten de centrale markten. Deze uitspraken zijn gebaseerd op 
het idee dat de overheid de vrije ontwikkeling van het economische leven van het land mag 
beperken om redenen van openbaar belang en bescherming van de samenleving. Zij gaan 
ervan uit dat op objectieve wijze tot de opgelegde beperkingen is besloten uit hoofde van de 
bescherming van het openbaar belang, waaronder het behoud van op gelijke wijze 
vastgestelde prijzen, de bescherming van producenten en consumenten, alsook de bestrijding 
van handel en belastingfraude.
Overigens is de mening betreffende een mogelijke belemmering van de vrijheid van vestiging 

                                               
1 PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36.
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volgens de Helleense autoriteiten voornamelijk gebaseerd op de infrastructuur van gebouwen. 
Momenteel wordt onderzoek gedaan naar een investeringsplan voor deze gebouwen. Dit plan 
voorziet in de bouw van extra voorzieningen die het publiek in staat stellen commerciële 
activiteiten te ontplooien. Verder wordt, in het kader van elektronische handel, een plan voor 
de invoering van elektronische markten onderzocht.
Tot slot verzekeren de Helleense autoriteiten dat zij de criteria zo spoedig mogelijk aan een 
nieuw onderzoek zullen onderwerpen om erop toe te zien dat alle criteria die in de geldende 
wetgeving zijn bepaald, alle voorwaarden van objectiviteit, transparantie, onpartijdigheid en 
evenredigheid bieden.
De Commissie is van mening dat het antwoord van de Helleense autoriteiten niet toereikend 
is. De Helleense autoriteiten zijn weliswaar van plan in de infrastructuur van de gebouwen te 
investeren, teneinde in de centrale markten meer ruimte te creëren, en de criteria opnieuw te 
bezien om objectiviteit, transparantie, onpartijdigheid en evenredigheid te garanderen. Maar 
de door de Helleense autoriteiten genoemde redenen van algemeen belang kunnen niet 
worden beschouwd als rechtvaardiging voor de aanzienlijke beperkingen van de vrijheid van 
vestiging. Sommige motiveringen, in het bijzonder de garantie en het behoud van uniforme 
prijzen, zijn namelijk niet geldig omdat ze economische doeleinden vormen, terwijl andere 
beperkingen onevenredig lijken te zijn ten opzichte van de gestelde doelen (bijvoorbeeld de 
bestrijding van belastingfraude). De diensten van de Commissie zijn dientengevolge 
voornemens om voor te stellen de Helleense Republiek begin 2011 een met redenen omkleed 
advies te doen toekomen.

7. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 18 juli 2011 (REV. IV)

Zoals hierboven aangegeven hebben de diensten van de Commissie geconcludeerd dat het 
antwoord van de Helleense autoriteiten op de schriftelijke aanmaning van de Commissie niet 
toereikend was. Op 17 februari 2011 is dan ook een met redenen omkleed advies aan de 
Helleense Republiek gestuurd.

De Helleense autoriteiten hebben hierop gereageerd door middel van twee brieven van eind 
april 2011, waarin zij de diensten van de Commissie op de hoogte brengen van een wet van 
2 maart 2011 (L 3919/2011) met als titel "Beginsel van vrijheid van beroep, opheffing van 
ongerechtvaardigde beperkingen van de toegang tot en de uitoefening van beroepen" (vrije 
vertaling) die begin juli 2011 van kracht zou moeten worden en algemene beginselen op dit 
gebied bevat. In het verlengde van deze wet wordt op dit moment een wetsontwerp dat meer 
in het bijzonder betrekking heeft op de groothandel op de centrale markten, door de Griekse 
nationale vergaderingen bestudeerd; de diensten van de Commissie zijn eveneens op de 
hoogte gebracht van twee opeenvolgende versies van dit ontwerp.
De hervorming op dit gebied is dus momenteel gaande en de diensten van de Commissie doen 
hun uiterste best om, voor zover mogelijk, te beoordelen of de voorgenomen nieuwe 
wetsbepalingen in overeenstemming met het Europees recht zijn. In ieder geval zal de 
Commissie onmiddellijk na de goedkeuring van de definitieve maatregelen en de 
kennisgeving ervan nauwkeurig onderzoeken of deze in overeenstemming met het recht van 
de Europese Unie zijn.
De diensten van de Commissie zullen het Europees Parlement op de hoogte houden van alle 
ontwikkelingen met betrekking tot het onderwerp in kwestie.
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8. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012 (REV. IV)

In het kader van hun antwoord op het met redenen omkleed advies hebben de Helleense 
autoriteiten de Commissie in juli 2011 in kennis gesteld van wet 3982 van 17 juni 2011, 
houdende onder meer bepalingen tot wijziging van de regelgeving die van toepassing is in het 
kader van de centrale groothandelsmarkten in Athene en Thessaloniki. Bij die wet is het 
verbod opgeheven om zich in een straal van 2 km rond de centrale markten te vestigen en zijn 
de maatschappijen die deze centrale markten beheren, ermee belast de reglementen inzake de 
verhuur van standplaatsen op de centrale markten uit te werken en door de betrokken 
ministers te laten goedkeuren. 

In oktober hebben de diensten van de Commissie de verhuurreglementen betreffende die twee 
centrale markten ontvangen. De Helleense autoriteiten moesten aanvullende informatie 
verstrekken maar hebben de Commissie tot dusver niets doen toekomen.

Na onderzoek blijft er in dit stadium twijfel bestaan en de diensten van de Commissie willen 
de lopende inbreukprocedure dan ook voortzetten. 

De diensten van de Commissie zullen het Europees Parlement op de hoogte houden van alle 
ontwikkelingen in dit verband.

9. Nieuw antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013 (REV VI)

In het kader van hun antwoord op het met redenen omkleed advies hebben de Helleense 
autoriteiten de Commissie in juli 2011 in kennis gesteld van wet 3982 van 17 juni 2011, 
houdende onder meer bepalingen tot wijziging van de regelgeving die van toepassing is in het 
kader van de centrale groothandelsmarkten in Athene en Thessaloniki. 

Bij wet 3982/2011 is met name het verbod opgeheven om buiten de centrale 
groothandelsmarkten van Athene en Thessaloniki groothandel te bedrijven en derhalve mogen 
marktdeelnemers zich voortaan binnen een straal van 2 km en daarbuiten vestigen.  Het 
besluit A2-565, gepubliceerd in het Griekse staatsblad van 4 mei 2012, nr. 1503 heeft de 
regeling die van toepassing is op de huur van standplaatsen op de centrale 
groothandelsmarkten bekrachtigd. 

Ten aanzien van de verkoop buiten de centrale markten, hebben de Griekse autoriteiten erop 
gewezen dat naast de geldende bepalingen er ook nog een vestigingsvergunning moet worden 
afgegeven door de autoriteit die belast is met de ruimtelijke ordening (nl. een vergunning om 
die plaats te gebruiken voor een bepaalde activiteit) om redenen van algemeen belang.

Aangezien de verplichting om zich binnen de centrale groothandelsmarkt te vestigen is 
opgeheven en het dus voortaan mogelijk is om zich te vestigen voor deze centrale 
groothandelsmarkten, is de Commissie van oordeel dat er niet langer een werkelijke 
beperking bestaat van de vrijheid van vestiging en dat het probleem van indieners is opgelost.  
Hun advocaat heeft overigens geen gevolg gegeven aan het schrijven van de Commissie. 
Derhalve heeft de Europese Commissie op 20 juni 2013 besloten om het verzoekschrift van 
indieners als afgehandeld te beschouwen.
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