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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1472/2008, którą złożył Alexandros Triantafillis (Grecja), z dwoma 
podpisami, w sprawie niewdrożenia przez władze greckie prawodawstwa UE 
i postanowień karty praw podstawowych w związku z działalnością 
Ateńskiego Rynku Centralnego (Organismos Kentrikis Agoras Athinon)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się przepisom, które mają zastosowanie do działalności 
Ateńskiego Rynku Centralnego. Na mocy tych przepisów inne przedsiębiorstwa nie mogą 
prowadzić hurtowej sprzedaży świeżych owoców i warzyw ani świeżego mięsa w promieniu 
dwóch kilometrów. Składający petycję uważa, że sytuacja ta zakłóca konkurencję i jest 
sprzeczna z właściwymi zasadami UE oraz orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości. 
Odnosząc się do Karty praw podstawowych UE, a w szczególności do art. 16 (Wolność 
prowadzenia działalności gospodarczej) i art. 41 (Prawo do dobrej administracji), składający 
petycję – który bezskutecznie wnosił już tę sprawę do sądów krajowych – zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o zajęcie się przedmiotową kwestią. 

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną dnia 12 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Składający petycję sprzeciwia się ograniczeniom obowiązującym greckie przedsiębiorstwa, 
które prowadzą hurtową sprzedaż świeżych owoców/warzyw i świeżego mięsa. Źródłem 
ograniczeń są prawa przyznane przez państwo greckie spółkom akcyjnym Ateński Rynek 
Centralny i Salonicki Rynek Centralny. Zgodnie z tymi prawami hurtowa sprzedaż świeżych 
produktów rolnych i mięsa dla przedsiębiorstw detalicznych musi się odbywać za 
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pośrednictwem rynku centralnego. 

W oparciu o szczegółowe informacje prawne przekazane przez składającego petycję i jego 
prawników Komisja Europejska wyróżniła szereg ograniczeń, w szczególności:

– w Atenach i Salonikach hurtową sprzedaż świeżych produktów rolnych i świeżego mięsa 
przedsiębiorstwom detalicznym należy prowadzić za pośrednictwem rynku centralnego;

– zgodnie z dwiema decyzjami ministerialnymi1 przedsiębiorstwo (osoba fizyczna lub 
prawna) może ubiegać się o najem lub dzierżawę na Ateńskim/Salonickim Rynku Centralnym 
jedynie wówczas, gdy w okresie minionych co najmniej czterech lat osiągnęło ze sprzedaży 
produktów pochodzenia roślinnego obroty w wysokości co najmniej 1 600 000 EUR na punkt 
handlowy; w przypadku przedsiębiorstw prowadzących hurtową sprzedaż świeżego mięsa 
minimalną wysokość obrotów na punkt handlowy w okresie minionych co najmniej czterech 
lat ustala spółka akcyjna Rynek Centralny; 

– wnioski o najem lub dzierżawę na rynku centralnym spotykają się z odmową, ponieważ 
umowy najmu/dzierżawy podpisuje się z tymi przedsiębiorstwami, które prowadzą już 
działalność na rynku centralnym, brak zaś budynków dostępnych dla innych przedsiębiorstw;

– może zaistnieć konieczność przedstawienia dodatkowych dokumentów uzupełniających 
wniosek, ale brak dokładnych informacji co do rodzaju tych dokumentów; 

– przedsiębiorstwa mające siedzibę poza rynkiem centralnym nie mogą prowadzić 
działalności w promieniu 2 km od rynku; w razie naruszenie tego zakazu jest karane grzywną. 

Na mocy art. 43 traktatu WE ograniczanie swobody przedsiębiorczości obywateli jednego 
państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego jest zakazane. 
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem jakikolwiek środek krajowy, który – nawet jeżeli jest 
stosowany bez dyskryminacji ze względu na obywatelstwo – jest w stanie zakłócić lub 
uczynić mniej atrakcyjnym wykonywanie przez osoby mające obywatelstwo jednego z 
państw członkowskich zagwarantowanej przez traktat swobody przedsiębiorczości, jest 
niezgodny z art. 43 WE2.

W świetle utrwalonego orzecznictwa „regulacja krajowa, która – nawet jeżeli jest stosowana 
bez dyskryminacji ze względu na obywatelstwo – jest w stanie zakłócić lub uczynić mniej 
atrakcyjnym wykonywanie podstawowych wolności zagwarantowanych przez traktat przez 
osoby mające obywatelstwo jednego z państw członkowskich, może być uzasadniona 
nadrzędnymi względami interesu ogólnego, o ile jest właściwa do zapewnienia realizacji 
zamierzonego celu i nie wykracza poza to, co jest niezbędne dla jego osiągnięcia”3 .

Ponadto, według utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, „[…] aby system 
uprzednich zezwoleń administracyjnych był uzasadniony, nawet jeżeli stanowi odstępstwo od 

                                               
1 YA A2-4321 z dnia 23 czerwca 2008 r. i YA A2-4322.
2 Zob. w szczególności sprawa C-19/92 Kraus, [1993 r.] Zb.Orz. s. I-1663 pkt 32 i sprawa C-299/02 Komisja 
przeciwko Holandii, pkt 15.
3 Wyrok Trybunału z dnia 21 kwietnia 2005 r., sprawa C-140/03, Komisja / Republika Grecka, pkt 34.
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podstawowej wolności, powinien opierać się na obiektywnych i niedyskryminacyjnych 
kryteriach znanych wcześniej zainteresowanym przedsiębiorstwom w sposób określający 
ramy uprawnień dyskrecjonalnych władz krajowych, tak aby uprawnienia te nie były 
wykorzystywane w sposób arbitralny. Zainteresowane przedsiębiorstwa należy zatem 
uprzednio powiadamiać o charakterze i zakresie obowiązku świadczenia usługi publicznej, 
jaki ma zostać nałożony w ramach systemu uprzednich zezwoleń administracyjnych. 
Wszystkim podmiotom, których dotyczy środek ograniczający oparty na tego rodzaju 
odstępstwie, należy udostępnić środek odwoławczy”1.

Z powyższego wynika, że przed przyjęciem ostatecznego stanowiska Komisja Europejska 
powinna rozpatrzyć ewentualne uzasadnienie ograniczeń ze strony władz Grecji, jak również 
dokonać analizy ograniczeń pod względem ich odpowiedniości, konieczności, spójności 
i proporcjonalności. 

Składający petycję twierdzi następnie, że państwo greckie, szeregiem aktów ustawodawczych 
i regulacyjnych, przyznało spółkom akcyjnym Ateński Rynek Centralny i Salonicki Rynek 
Centralny wyłączne prawa do prowadzenia na danym obszarze hurtowej sprzedaży świeżych 
produktów rolnych, w tym mięsa. Przedsiębiorstwa mające siedzibę poza rynkiem centralnym 
nie mogą prowadzić działalności w promieniu 2 km od niego, a ponadto mogą ubiegać się o 
najem/dzierżawę jedynie wówczas, gdy w okresie co najmniej kilku minionych lat osiągnęły 
obrót wykraczający poza określony próg. Wymogi te mogą rzekomo uniemożliwiać 
mniejszym przedsiębiorstwom ubieganie się o najem lub dzierżawę. Utrzymuje, że tego 
rodzaju interwencja państwa może skłaniać przedsiębiorstwa korzystające z takich praw do 
nadużywania pozycji dominującej, co stanowi naruszenie art. 82 WE w związku z art. 86 WE. 
Twierdzi ponadto, że system, w obecnej postaci, pozwala traktować w sposób 
uprzywilejowany przedsiębiorstwa detaliczne, którym zezwolono już na prowadzenie 
działalności na rynku centralnym, mogącym tym sposobem koordynować swoją działalność 
i ograniczać konkurencję, co rzekomo stanowi naruszenie art. 81 WE. 

Należy zauważyć, że w świetle przedstawionych informacji dominację można by stwierdzić 
jedynie wówczas, gdyby definicja rynku była tak wąska, jak twierdzi składający petycję 
(tj. w promieniu 2 km wokół rynku centralnego). Niemniej gdyby zachować tego rodzaju 
definicję rynku, jego wielkość nie pozwalałaby mu prawdopodobnie stanowić znacznej części 
wspólnego rynku w rozumieniu art. 82. Ponadto wpływ tego rodzaju praktyki na handel 
pomiędzy państwami członkowskimi byłby wysoce nieprawdopodobny. W związku z tym 
zastosowanie miałoby prawo krajowe.

Podobne rozważania dotyczą analizy opartej na art. 81 w związku z art. 86 – znaczący 
antykonkurencyjny efekt zamknięcia rynku w stosunku do mniejszych przedsiębiorstw 
detalicznych można by ewentualnie wykazać jedynie wówczas, gdyby geograficzna definicja 
rynku była tak wąska, jak wskazano powyżej. W takich okolicznościach jednak umowy 
zawierane pomiędzy rynkiem centralnym a większymi przedsiębiorstwami detalicznymi 
prowadzącymi już na nim działalność nie mogłyby w znacznym stopniu wpływać na handel 
pomiędzy państwami członkowskimi. W związku z tym w przedmiotowej sprawie ponownie 
zastosowanie miałoby prawo krajowe. 

                                               
1 Wyrok Trybunału z dnia 20 lutego 2001 r., sprawa C-205/99 Analir, [2001 r.] Zb.Orz. s. I 01271 pkt 38.
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Służby Komisji zamierzają porozumieć się z władzami Grecji, do których zwrócą się 
o dostarczenie wszystkich przepisów prawa dotyczących Ateńskiego/Salonickiego Rynku 
Centralnego, uzasadnienie ww. ograniczeń, jak również analizę środków zastosowanych 
przez władze Grecji pod względem ich odpowiedniości i proporcjonalności. 

Komisja będzie na bieżąco informować Komisję Petycji PE o postępie w dochodzeniu.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Uzupełniając swoją poprzednią odpowiedź Komisja pragnie poinformować PE 
o następujących postępach w związku z informacjami otrzymanymi od władz greckich. 
Służby Komisji skierowały pismo do władz greckich dnia 29 czerwca 2009 r. i otrzymały 
odpowiedź dnia 7 stycznia 2010 r.

a) Krótkie przypomnienie ram prawnych dotyczących Ateńskiego/Salonickiego Rynku 
Centralnego
Władze greckie w odpowiedzi przywołały ramy prawne regulujące utworzenie 
i funkcjonowanie Ateńskiego i Salonickiego Rynku Centralnego. Poinformowały, że 
ustawodawstwo greckie (ustawy 3475/55, 802/78, 3190/03, 3557/07, dekret prezydencki 
228/A/109/2-5-89 itp.) zezwala ministerstwom właściwym w odnośnej dziedzinie na 
podejmowanie wspólnych decyzji ministerialnych w celu dopuszczenia, pod pewnymi 
warunkami, sprzedaży hurtowej poza rynkami centralnymi, w odległości nie mniejszej niż 
2 km. Niemniej jednak nigdy nie podjęto podobnej decyzji ministerialnej. 
Władze greckie poinformowały, że wprowadzono inne sposoby dostawy i dystrybucji 
świeżych owoców i warzyw oraz mięsa, takie jak sieci dystrybucyjne przedsiębiorstw, 
prowadzące działalność poza departamentami, gdzie są umiejscowione rynki centralne 
(Ateny i Saloniki). Co więcej, trzy duże sieci supermarketów utworzyły ośrodki odbioru 
i wewnętrznego przepływu w wymienionych departamentach.

Sądy administracyjne, do których wniesiono spory, nie stwierdziły niezgodności przepisów 
krajowych z prawem europejskim.

Wbrew ustawie 3475/55 powstały przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą hurtową 
świeżego mięsa, działające poza rynkami centralnymi świeżego mięsa. Z uwagi na 
zrealizowane poważne inwestycje, art. 35 ustawy 3784/2009 umożliwił Ministerstwu 
Gospodarki zezwolenie na dalszą działalność przedsiębiorstw wciąż funkcjonujące w dniu 7 
sierpnia 2009 r., dzięki czemu ich sytuacja została uregulowana. W konsekwencji 
przedsiębiorstwa te, mające siedzibę w promieniu dwóch i mniej kilometrów, bądź większym, 
mogą odtąd działać swobodnie i zgodnie z prawem poza rynkami centralnymi.
b) Cele ustawodawstwa krajowego
Ustawodawstwo krajowe z zasady nie zezwala na sprzedaż hurtową poza rynkami 
centralnymi, z zastrzeżeniem wyjątków (jak np. wymieniona ustawa z 2009 r., dotycząca 
sprzedaży hurtowej świeżego mięsa) i ma na celu skupienie sprzedaży hurtowej na rynkach 
centralnych, aby umożliwić sprzedawcom detalicznym, zajmującym ostatnie przed 
konsumentem miejsce w łańcuchu sprzedaży, dostęp do niezbędnych i bezpośrednich 
informacji dotyczących zarówno cen, jakości, jak i ilości. Zdaniem władz greckich zapewnia 
to zdrową konkurencję z korzyścią zarówno dla hurtowników, jak i detalistów, ale też dla 
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odbiorców końcowych.
c) Przepisy ministerialne A2-4321 i 4322 z dnia 23 czerwca 2008 r. dotyczące najmu lub 
dzierżawy na rynkach centralnych
Władze greckie poinformowały, że przepisy te nie mają już zastosowania i zostały zastąpione 
przepisami A2-2186 i 2187 z dnia 5 maja 2009 r.
Zgodnie z nowymi przepisami najemcy będą musieli osiągać obroty mieszczące się w 
przedziale od 400 000 EUR do 1 600 000 EUR, w zależności od wynajmowanego miejsca. 
Niemniej jednak w grę wchodzą także inne czynniki, jak np. liczba zatrudnionych 
pracowników, charakter i różnorodność produktów itp.
d) Odrzucanie wniosków o najem
W opinii organów właściwych w zakresie rynków centralnych, uprzedni najem pomieszczeń 
nie daje prawa do najmu nowych, pustych pomieszczeń i w związku z tym nie stanowi jako 
taki uzasadnienia dla odrzucenia wniosków wszelkich nowych zainteresowanych osób.

Jeżeli chodzi o dostępność pomieszczeń, ten punkt zostanie rozpatrzony w późniejszym 
terminie, w razie konieczności zostanie przewidziana rozbudowa budynków.

e) Wymóg dotyczący składnia dodatkowych dokumentów uzupełniających

W opinii organów właściwych w zakresie rynków centralnych, ewentualne wymagane 
dokumenty uzupełniające określa decyzja rady administracyjnej rynków centralnych, ale 
zgodnie ze wspólną decyzją ministerialną. Wymóg ten jest zawsze podawany z 
wyprzedzeniem do wiadomości kandydatów do najmu i nie stanowi jako taki przeszkody ani 
dyskryminacji.

f) Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w promieniu 2 km od rynków centralnych

Jak wskazano powyżej, art. 35 ustawy 3784/2009 umożliwia sprzedawcom hurtowym 
świeżego mięsa, którzy prowadzili działalność w danym miejscu dnia 7 sierpnia 2009 r., 
kontynuowanie tej działalności zarówno w ramach rynków centralnych, jak i poza nimi, to 
jest w promieniu 2 km od rynków centralnych i poza tym promieniem. 
Zdaniem władz greckich analogiczne przepisy mogłyby regulować sprzedaż hurtową 
świeżych owoców i warzyw, gdyby zaszła taka konieczność.

W związku z tym władze greckie są zdania, że ustawodawca nie zamierzał w żaden sposób 
ograniczyć sprzedaży hurtowej do Ateńskiego i Salonickiego Rynku Centralnego, biorąc pod 
uwagę ograniczony obszar.
Sytuacja ta niepokoi Komisję, tym bardziej, że może się okazać, że jest ona niezgodna 
z zasadą swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług na rynku wewnętrznym.
Komisja zamierza kontynuować debatę dotyczącą organizacji, funkcjonowania Ateńskiego i 
Salonickiego Rynku Centralnego oraz dostępu do nich. Niemniej jednak obecnie władze 
greckie podjęły kroki w celu otwarcia rynków centralnych w odniesieniu do sprzedaży 
hurtowej świeżego mięsa. Należy zbadać, czy Ateński i Salonicki Rynek Centralny otworzą 
się w przypadku sprzedaży hurtowej świeżych owoców i warzyw, w celu zaspokojenia 
istniejącego popytu. Obecnie jednak w dalszym ciągu istnieją ograniczenia dostępu do 
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Ateńskiego i Salonickiego Rynku Centralnego w odniesieniu do sprzedaży hurtowej świeżych 
owoców i warzyw i powstaje pytanie o ich zgodność z TFUE.

Co więcej, już wcześniej do Komisji wpłynęła skarga dotycząca tej samej kwestii.
Komisja poinformuje Komisję Petycji o dalszym rozwoju sytuacji w tej sprawie.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 2 września 2010 r.
W uzupełnieniu poprzednich odpowiedzi, Komisja pragnie poinformować Parlament 
Europejski o rozwoju sytuacji. 

W związku ze skargami zgłoszonymi Komisji – na ten sam temat co petycja 1472/2008 – dnia 
24 czerwca 2010 r. Komisja wystosowała do władz greckich wezwanie do usunięcia 
uchybienia. Komisja Europejska poinformuję Komisję Petycji o odpowiedzi rządu greckiego 
oraz o dalszym rozwoju sytuacji.

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 3 marca 2011 r. (REV III)

W czerwcu 2010 r. Komisja Europejska wystosowała do władz greckich wezwanie do 
usunięcia uchybienia, w którym stwierdziła, że art. 6 ustawy 3475/1955 oraz dekrety 
królewskie 143/1963 i 869/1966, jak również przepisy ministerialne A2-2186 i 2187 z dnia 
15 maja 2009 r. są niezgodne z art. 49 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
i art. 12 i 15 ust. 1, ust. 2 lit. a) i ust. 3 dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, ponieważ 
wprowadzają ograniczające warunki naruszające dostęp podmiotów z innych państw 
członkowskich do Ateńskiego i Salonickiego Rynku Centralnego świeżego mięsa i świeżych 
produktów rolnych1.

W odpowiedzi władze greckie poinformowały, że sądy krajowe wydały wyroki (wyrok 
1038/2006 greckiej Rady Państwa, wyrok 384/1996 sądu pierwszej instancji w Pireusie) 
dotyczące głównie zakazu sprzedaży owoców i warzyw poza rynkami centralnymi. Wyroki te 
opierają się na przekonaniu, że administracja może nakładać ograniczenia na swobodny 
rozwój życia gospodarczego kraju ze względu na interes publiczny i ochronę społeczeństwa.
Władze greckie są zdania, że decyzja o nałożeniu ograniczeń miała charakter obiektywny i że 
ograniczenia te są także uzasadnione względami interesu publicznego, takimi jak utrzymanie 
ustalonych jednolitych cen, ochrona producentów i konsumentów, jak również zwalczanie 
nielegalnego handlu i oszustw podatkowych.

Co więcej, w opinii władz greckich ocena dotycząca ewentualnej przeszkody dla swobody 
przedsiębiorczości opiera się głównie na infrastrukturze budynków. Obecnie rozpatrywany 
jest plan inwestycyjny dotyczący budynków. Przewidziano w nim utworzenie dodatkowych
obiektów umożliwiających obywatelom prowadzenie działalności handlowej. Ponadto, 
w ramach handlu elektronicznego, rozpatrywany jest projekt uruchomienia zamówień 
elektronicznych.

Władze greckie zapewniają wreszcie, że przystąpią niezwłocznie do ponownego rozpatrzenia 

                                               
1 Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36.
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kryteriów, aby dopilnować, by wszystkie kryteria przewidziane w obowiązującym 
ustawodawstwie spełniały wszelkie warunki obiektywności, przejrzystości, bezstronności 
i proporcjonalności.

Komisja stwierdziła, że odpowiedź władz greckich nie jest zadowalająca. Władze greckie 
mają zapewne zamiar zainwestować w infrastrukturę budynków, aby stworzyć więcej miejsc 
handlowych na rynkach centralnych, oraz dokonać przeglądu kryteriów, aby zapewnić 
obiektywność, przejrzystość, bezstronność i proporcjonalność. Niemniej, względy interesu 
ogólnego, na które powołują się władze greckie, nie mogą być traktowane jako uzasadnienie 
dla istotnych ograniczeń swobody przedsiębiorczości. Niektóre z wymienionych względów, 
w szczególności zapewnienie i utrzymanie jednolitych cen, są nieważne, ponieważ stanowią 
cele gospodarcze, podczas gdy inne ograniczenia wydają się nieproporcjonalne do 
zamierzonych celów (np. zwalczanie oszustw podatkowych). Służby Komisji przewidują 
w związku z tym, że zaproponują, aby na początku 2011 r. skierować do władz greckich 
uzasadnioną opinię.

7. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 18 lipca 2011 r. (REV IV).

Jak wyjaśniono powyżej, służby Komisji uznały, że odpowiedź władz greckich na 
wystosowane przez Komisję wezwanie do usunięcia uchybienia nie była zadowalająca.
Dlatego też dnia 17 lutego 2011 r. skierowano do władz Grecji uzasadnioną opinię.

Władze greckie odpowiedziały na nią za pomocą dwóch pism opatrzonych datą z końca 
kwietnia 2011 r., w których poinformowały służby Komisji o ustawie z dnia 2 marca 2011 r. 
(L 3919/2011) noszącej tytuł „Zasada wolności wyboru zawodu, zniesienie nieuzasadnionych 
ograniczeń w dostępie do zawodów i w ich wykonywaniu” (wolny przekład), która powinna 
zacząć obowiązywać od początku lipca 2011 r. i która zawiera ogólne zasady w tej materii.
W ramach kontynuacji prac nad tą ustawą w greckim parlamencie trwają prace nad projektem 
ustawy, która bardziej bezpośrednio będzie dotyczyła sprzedaży hurtowej na rynkach 
centralnych – służbom Komisji udostępniono dwie kolejne wersje tego projektu.

Obecnie dokonuje się zatem reformy w tej dziedzinie, a służby Komisji starają się, na ile jest 
to możliwe, ocenić zgodność nowo powstających przepisów ustawodawczych z prawem 
europejskim. W każdym razie w chwili, gdy zostaną przyjęte ostateczne środki i Komisja 
zostanie o nich powiadomiona, przystąpi ona do szczegółowej analizy ich zgodności z 
prawem Unii Europejskiej.

Służby Komisji będą informować Parlament Europejski o wszelkich nowych faktach 
dotyczących powyższej sprawy.

8. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r. (REV V).

W odpowiedzi na uzasadnioną opinię władze greckie poinformowały Komisję w lipcu 2011 r. 
o ustawie 3982 z dnia 17 czerwca 2011 r. Ustawa ta znosi zakaz prowadzenia działalności w 
promieniu 2 km od rynków centralnych i powierza przedsiębiorstwom zarządzającym tymi 
rynkami opracowanie przepisów dotyczących wynajmu miejsc handlowych na rynkach 
centralnych, które mają zostać zatwierdzone przez odnośne ministerstwa. 
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Komisja otrzymała w październiku przepisy dotyczące wynajmu na dwóch rynkach 
centralnych. Władze greckie powinny jeszcze przekazać Komisji dodatkowe informacje, lecz 
do dnia dzisiejszego tego nie uczyniły.

Po rozpatrzeniu przepisów Komisja nadal ma pewne wątpliwości, w związku z czym 
zamierza kontynuować trwające obecnie postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego. 

Służby Komisji będą informować Parlament Europejski o wszelkich nowych faktach 
dotyczących powyższej sprawy.

9. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r. (REV VI).

W ramach odpowiedzi na uzasadnioną opinię w lipcu 2011 r. władze greckie przekazały 
Komisji ustawę 3982 z dnia 17 czerwca 2011 r. zawierająca między innymi przepisy 
zmieniające regulacje mające zastosowanie do centralnych rynków handlu hurtowego w 
Atenach i Salonikach. 

Ustawa 3982/2011 znosi w szczególności zakaz handlu hurtowego poza rynkami centralnymi 
w Atenach i Salonikach i zezwala podmiotom na prowadzenie działalności w promieniu 2 km 
od rynków centralnych w większej od nich odległości. W decyzji A2-565 opublikowanej w 
Dzienniku Urzędowym z dnia 4 maja 2012 r. nr 1503 potwierdzono rozporządzenie mające 
zastosowanie w zakresie wynajmu miejsc handlowych na rynkach centralnych. 

W odniesieniu do sprzedaży poza rynkami centralnymi władze greckie podkreśliły, że oprócz 
obowiązujących przepisów, ze względu na ogólny, interes organ ds. planowania będzie 
musiał wydać zezwolenie na wykorzystywanie miejsca do danej działalności. 

Ponieważ zniesiono obowiązek prowadzenia działalności na rynkach centralnych i 
umożliwiono prowadzenie działalności w okolicy rynków centralnych, Komisja uważa, że nie 
istnieją już ograniczenia prowadzenia działalności i że problem składających petycję został 
rozwiązany.  Adwokat tych osób nie odpowiedział zresztą na pismo Komisji, w którym 
zapowiedziano zamknięcie sprawy. W związku z tym Komisja Europejska postanowiła w 
dniu 20 czerwca 2013 r. zamknąć sprawę dotyczącą powyższej skargi. 


