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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1472/2008, adresată de Alexandros Triantafillis, de cetățenie elenă, 
însoțită de două semnături, privind nerespectarea de către autoritățile elene a 
legislației europene și a dispozițiilor din Carta drepturilor fundamentale în 
legătură cu funcționarea pieței centrale din Atena (Organismos Kentrikis Agoras 
Athinon)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă dispozițiile în vigoare privind funcționarea pieței centrale din Atena, 
conform cărora se interzice altor întreprinderi să efectueze comerț cu ridicata cu legume și 
fructe proaspete, precum și cu carne proaspătă, pe o rază de 2 km. Petiționarul consideră că 
această situație reprezintă o denaturare a concurenței și că vine, de asemenea, în contradicție 
cu principiile UE în vigoare în domeniu și cu jurisprudența Curții de Justiție. Făcând referire 
la Carta drepturilor fundamentale a UE, în special la articolul 16 (libertatea de a desfășura o 
activitate comercială) și la articolul 41 (dreptul la bună administrare), petiționarul, care a 
sesizat deja instanțele naționale fără niciun rezultat, solicită Parlamentului European să 
examineze acest caz. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Petiționarul obiectează față de restricțiile impuse întreprinderilor din Grecia care își 
desfășoară activitatea în domeniul comerțului cu ridicata cu fructe și legume proaspete, 
precum și cu carne proaspătă. La baza acestor restricții se află drepturile acordate de statul 
elen în favoarea Athens Central Market SA și Thessaloniki Central Market SA. În temeiul 



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

RO

acestora, activitățile de vânzare cu ridicata de carne și produse agricole proaspete către 
comercianții cu amănuntul trebuie să se realizeze prin intermediul piețelor centrale. 

Pe baza informațiilor juridice detaliate oferite de petiționar și de avocații acestuia, Comisia 
Europeană a identificat o serie de restricții, în principal:

- vânzarea cu ridicata a cărnii și a produselor agricole proaspete către comercianții cu 
amănuntul trebuie să se realizeze, în Atena și în Salonic, prin intermediul unei piețe centrale;

- în temeiul a două decizii ministeriale1, o întreprindere (persoană fizică sau entitate juridică) 
nu poate să solicite închirierea unui spațiu comercial în piața centrală din Atena/din Salonic 
decât dacă realizează o cifră de afaceri de cel puțin 1 600 000 EUR pe contract de închiriere 
din vânzarea de produse de origine vegetală, pe cel puțin ultimii patru ani. În cazul 
comercianților cu ridicata de carne proaspătă, cifra de afaceri minimă este stabilită de Central 
Market SA, pentru fiecare spațiu închiriat, pe cel puțin ultimii patru ani; 

- solicitările de închiriere a spațiilor în piața centrală sunt refuzate, deoarece se acordă un 
tratament preferențial celor care își desfășoară deja activitatea în piața centrală și nu există 
alte clădiri disponibile pentru noii comercianți;

- se pot solicita documente justificative suplimentare, dar nu reiese foarte clar care ar fi aceste 
documente; 

- comercianții din afara piețelor centrale nu sunt autorizați să își desfășoare activitatea pe o 
rază de 2 km distanță de piețele respective. Se pot acorda amenzi pentru nerespectarea acestei 
interdicții. 

În conformitate cu articolul 43 din Tratatul CE, restricționarea libertății de stabilire a 
resortisanților unui stat membru pe teritoriul altui stat membru este interzisă. Conform unei 
jurisprudențe constante, articolul 43 din Tratatul CE se opune oricărei măsuri naționale care, 
chiar dacă se aplică fără discriminare pe motive de cetățenie, ar putea împiedica sau face mai 
puțin atrăgătoare, pentru cetățenii UE, exercitarea libertății de stabilire garantate de tratat2.

Conform unei jurisprudențe constante, „O măsură națională care, chiar dacă se aplică fără 
discriminare pe motive de cetățenie, ar putea împiedica sau face mai puțin atrăgătoare 
exercitarea, de către cetățenii europeni, a libertăților fundamentale prevăzute de tratat poate 
fi justificată prin motive imperative de interes general, cu condiția să poată garanta 
îndeplinirea obiectivului avut în vedere și să nu depășească limitele a ceea ce este necesar 
pentru îndeplinirea acestuia”3.

În plus, conform aceleiași jurisprudențe constante a Curții de Justiție, „[…] pentru ca un 
regim de autorizare administrativă prealabilă să fie justificat chiar și în cazul în care derogă 
de la o libertate fundamentală, acesta trebuie, în toate situațiile, să se întemeieze pe criterii 

                                               
1 YA A2-4321 din 23 iunie 2008 și YA A2-4322.
2 A se vedea, în special, Hotărârea din 31 martie 1993, cauza C-19/92, Kraus, Rec., p. I-1663, punctul 32, și 
cauza C-299/02, Comisia/Țările de Jos, punctul 15.
3 Hotărârea Curții din 21 aprilie 2005, cauza C-140/03, Comisia/Republica Elenă, punctul 34.
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obiective, nediscriminatorii și cunoscute în prealabil de către întreprinderile în cauză, astfel 
încât să reglementeze maniera în care autoritățile naționale își exercită puterea de apreciere, 
pentru ca aceasta să nu fie exercitată în mod arbitrar. Astfel, natura și domeniul de aplicare 
a obligațiilor serviciului public care urmează să fie impuse printr-un regim de autorizare 
administrativă prealabilă trebuie să fie aduse înainte la cunoștința întreprinderilor vizate. În 
plus, toate persoanele afectate de o măsură restrictivă întemeiată pe o astfel de derogare 
trebuie să aibă posibilitatea să recurgă la o cale de recurs”1

Prin urmare, înainte de a adopta o poziție finală, Comisia Europeană trebuie să examineze 
posibila justificare a restricțiilor impuse de către autoritățile elene, precum și pertinența, 
necesitatea, coerența și proporționalitatea acestora. 

Petiționarul mai reclamă faptul că statul elen a acordat, prin intermediul unei serii întregi de 
acte legislative și de reglementare, drepturi exclusive în favoarea Athens Central Market SA 
și Thessaloniki Central Market SA pentru a desfășura activități de comerț cu ridicata cu carne 
și produse agricole proaspete, într-o zonă geografică anume. Întreprinderile din exteriorul 
piețelor centrale nu sunt autorizate să își desfășoare activitatea pe o rază de 2 km de la piețele 
în cauză. În plus, acestea pot solicita închirierea unui spațiu comercial doar dacă depășesc o 
anumită cifră de afaceri, calculată pe o durată minimă de câțiva ani. Cerințele respective ar 
putea împiedica întreprinderile mici să solicite închirierea unui spațiu. În opinia petiționarului, 
o astfel de intervenție publică poate încuraja întreprinderile care beneficiază de aceste drepturi 
să abuzeze de poziția lor dominantă, ceea ce contravine articolului 82 coroborat cu articolul 
86 din Tratatul CE. Petiționarul susține, în plus, că sistemul, astfel cum este conceput în 
prezent, permite acordarea unui tratament preferențial comercianților cu amănuntul care sunt 
deja autorizați să își desfășoare activitatea în aceste piețe și care pot, prin urmare, să își
coordoneze activitățile și să limiteze concurența, încălcând astfel articolul 81 din Tratatul CE. 

Trebuie menționat faptul că, în lumina informațiilor prezentate, o poziție dominantă ar putea 
fi realizată doar în cazul în care piețele în cauză ar fi delimitate într-o manieră atât de strictă 
pe cât sugerează petiționarul (și anume, pe o rază de 2 km în jurul piețelor centrale 
respective). Cu toate acestea, și dacă delimitarea ar fi atât de strictă, este puțin probabil ca 
piața geografică în cauză să fie suficient de extinsă încât să reprezinte o parte substanțială a 
pieței comune, în sensul articolului 82. Mai mult, este foarte puțin probabil ca practica 
respectivă să afecteze schimburile comerciale dintre statele membre. Prin urmare, legislația 
națională este cea care s-ar aplica în acest caz.

În ceea ce privește analiza efectuată în temeiul articolului 81 coroborat cu articolul 86 din 
Tratatul CE, se aplică condiții similare, în sensul că efectele de limitare a concurenței în ceea 
ce privește micii comercianți cu amănuntul ar putea exista doar dacă piața geografică în cauză 
ar fi delimitată atât de strict pe cât se menționează anterior. Cu toate acestea, într-o astfel de 
situație, acordurile încheiate între piața centrală respectivă, pe de o parte, și marii comercianți 
cu amănuntul care operează deja pe această piață, pe de altă parte, nu ar fi în măsură să 
afecteze în mod semnificativ schimburile comerciale dintre statele membre. Din nou, având în 
vedere acest lucru, legislația națională este cea care se aplică în cazul respectiv. 

Serviciile Comisiei vor contacta autoritățile elene pentru a solicita informații privind cadrul 

                                               
1 Hotărârea Curții din 20 februarie 2001, C-205/99, Analir, Culegere 2001, I-01271, punctul 38.
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juridic complet aplicabil piețelor centrale din Atena și Salonic, justificarea restricțiilor 
menționate anterior, precum și o analiză a relevanței și a proporționalității măsurilor aplicate 
de acestea. 

Comisia va ține la curent Comisia pentru petiții a Parlamentului European cu privire la 
evoluția anchetei.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 25 martie 2010

În completarea răspunsului său anterior, Comisia dorește să informeze Parlamentul European 
cu privire la următoarele evoluții, survenite după primirea informațiilor solicitate de la 
autoritățile elene. Serviciile Comisiei au adresat o scrisoare autorităților elene la 29 iunie 2009 
și au primit un răspuns din partea acestora la 7 ianuarie 2010.

a) Scurtă recapitulare a cadrului juridic aplicabil piețelor centrale din Atena și Salonic
Autoritățile elene reamintesc în răspunsul lor cadrul legislativ care stă la baza înființării și 
funcționării piețelor centrale din Atena și din Salonic. Acestea precizează că legislația elenă 
(legile 3475/55, 802/78, 3190/03, 3557/07, decretul prezidențial 228/A/109/2-5-89 etc.) 
conferă ministerelor competente în materie dreptul de a lua decizii ministeriale comune pentru 
a autoriza, în anumite condiții, comerțul cu ridicata în afara spațiului piețelor centrale, la o 
distanță radială de minimum 2 km de acestea. O astfel de decizie ministerială nu a fost însă 
luată până în prezent. 

Autoritățile elene precizează că au fost introduse alte modalități de livrare și de distribuție a 
fructelor și legumelor proaspete și a cărnii, cum ar fi rețelele de distribuție ale întreprinderilor 
care își desfășoară activitatea în afara departamentelor unde se află piețele centrale (Atena și 
Salonic). În plus, trei mari lanțuri de supermarketuri au înființat centre de recepție și de 
distribuție internă în cadrul acestor departamente.
Instanțele administrative responsabile cu soluționarea litigiilor nu au considerat, de altfel, că 
dispozițiile naționale contravin legislației europene.
În pofida Legii nr. 3475/55, au fost înființate întreprinderi având ca obiect de activitate 
comerțul cu ridicata cu carne proaspătă, care funcționează în afara piețelor centrale destinate 
comercializării de carne proaspătă. Având în vedere volumul important al investițiilor 
realizate, articolul 35 din Legea nr. 3784/2009 a permis Ministerului Economiei să aprobe 
continuarea activităților întreprinderilor care funcționau încă la 7 august 2009, regularizându-
le astfel situația. Prin urmare, aceste întreprinderi, care își au sediul pe o rază de cel puțin 
2 km distanță de piețele centrale, pot de acum înainte să funcționeze în mod liber și legal în 
afara acestora.
b) Obiective urmărite de legislația națională
Principiul legislației naționale constă în neautorizarea și, prin urmare, în regruparea 
comerțului cu ridicata exclusiv în incinta piețelor centrale, sub rezerva unor excepții (cum ar 
fi legea din 2009 menționată anterior, care vizează comerțul cu ridicata cu carne proaspătă), 
pentru a permite comercianților cu amănuntul, ultima verigă din lanțul aprovizionării, să 
dispună de informațiile necesare și directe atât în materie de preț, cât și de calitate și de 
cantitate. Conform autorităților elene, acest lucru permite o concurență corectă, care este atât 
în avantajul comercianților cu ridicata, cât și al celor cu amănuntul, dar și în avantajul 
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consumatorului final.
c) Dispozițiile ministeriale A2-4321 și 4322 din 23 iunie 2008 privind închirierea spațiilor 
din piețele centrale
Autoritățile elene precizează că aceste dispoziții nu mai sunt în vigoare, fiind înlocuite de 
dispozițiile A2-2186 și 2187 din 5 mai 2009.
Conform noilor dispoziții, beneficiarii spațiilor închiriate trebuie să realizeze o cifră de afaceri 
cuprinsă între 400 000 EUR și 1 600 000 EUR, în funcție de amplasarea spațiului pe care 
doresc să îl închirieze. Sunt însă luați în considerare și alți factori, cum ar fi numărul de 
angajați, natura și diversitatea produselor etc.
d) Respingerea solicitărilor de închiriere a spațiilor
Conform autorităților competente în domeniul piețelor centrale, contractele de închiriere deja 
existente nu conferă niciun drept pentru atribuirea unor noi spații vacante și prin urmare nu 
reprezintă, în sine, un motiv de respingere a oricărui nou comerciant interesat.

În ceea ce privește disponibilitatea spațiilor, acest punct va fi examinat ulterior și, dacă va fi 
necesar, se va avea în vedere extinderea clădirilor.

e) Solicitarea de documente justificative suplimentare

Potrivit autorităților competente în domeniul piețelor centrale, solicitarea unor eventuale 
documente justificative suplimentare se stabilește printr-o decizie a Consiliului de 
administrație a piețelor centrale, care trebuie să respecte totuși decizia ministerială comună. 
Această solicitare este întotdeauna adusă, în prealabil, la cunoștința solicitanților de spații și 
nu constituie în sine un obstacol sau o discriminare.

f) Interdicția de a desfășura activități comerciale pe o rază de 2 km în jurul piețelor centrale

După cum s-a precizat anterior, articolul 35 din Legea nr. 3784/2009 permite comercianților 
cu ridicata de carne proaspătă care funcționau deja la data de 7 august 2009 să își continue 
activitatea în afara spațiului piețelor centrale, fie pe o rază de 2 km în jurul acestora, fie la o 
distanță mai mare. 
Conform autorităților elene, o reglementare similară s-ar putea aplica și în cazul comerțului cu 
ridicata de fructe și legume proaspete, dacă acest lucru se va dovedi necesar.

Prin urmare, autoritățile elene consideră că legiuitorul nu a intenționat în niciun fel să limiteze 
comerțul cu ridicata la spațiile din incinta piețelor centrale din Atena și din Salonic, având în 
vedere teritoriul restrâns în cauză.
Comisia se arată preocupată de această situație, cu atât mai mult cu cât ar putea contraveni 
principiului libertății de stabilire și libertății de a presta servicii în cadrul pieței interne.
Comisia intenționează să continue să reflecteze cu privire la organizarea, funcționarea și 
accesul pe piețele centrale din Atena și din Salonic. Cu toate acestea, nu este mai puțin 
adevărat că autoritățile elene au luat în prezent măsuri vizând deschiderea piețelor centrale în 
ceea ce privește comerțul cu ridicata de carne proaspătă. Rămâne de văzut dacă piețele 
centrale din Atena și din Salonic se vor deschide și pentru comerțul cu ridicata cu legume și 
fructe proaspete, astfel încât să răspundă cererii existente. Deocamdată rămân în vigoare 
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restricțiile la intrarea pe piețele centrale din Atena și Salonic a comercianților cu ridicata de 
fructe și legume proaspete și se pune problema compatibilității acestora cu TFUE.

De altfel, o plângere pe aceeași temă a fost înaintată anterior Comisiei.
Comisia va ține la curent Comisia pentru petiții cu privire la evoluțiile viitoare din acest 
dosar.
5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

În completarea răspunsurilor sale anterioare, Comisia dorește să informeze Parlamentul 
European în legătură cu ultimele evoluții. 

Având în vedere plângerile adresate Comisiei referitoare la același subiect ca cel din petiția 
nr. 1472/2008, Comisia a trimis autorităților elene, la 24 iunie 2010, o scrisoare de punere în 
întârziere. Comisia va ține la curent Comisia pentru petiții cu privire la răspunsul guvernului 
elen, precum și în legătură cu evoluțiile ulterioare din acest dosar.

6. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 3 martie 2011 (REV III)

În iunie 2010, Comisia Europeană a adresat Republicii Elene o scrisoare de punere în 
întârziere, în care estima că articolul 6 din Legea nr. 3475/1955 și decretele regale 143/1963 și 
869/1966, precum și dispozițiile ministeriale A2-2186 și 2187 din 15 mai 2009, care impun 
condiții restrictive ce afectează accesul operatorilor economici din alte state membre la piețele 
centrale de carne proaspătă și produse agricole proaspete din Atena și din Salonic sunt 
incompatibile cu articolul 49 din Tratatul privind funcționarea UE (TFUE) și cu articolul 12 și 
articolul 15 alineatul (1), alineatul (2) litera (a) și alineatul (3) din Directiva 2006/123/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul 
pieței interne1.

În răspunsul lor, autoritățile elene au precizat că tribunalele naționale (Hotărârea 1038/2006 a 
Consiliului de Stat, Hotărârea 384/1996 a Tribunalului de Primă Instanță din Pireu) au 
pronunțat hotărâri care se referă, în principal, la interzicerea comercializării de fructe și 
legume în afara piețelor centrale. Hotărârile în cauză se întemeiază pe ideea că administrația 
poate să impună limitări liberei dezvoltări a vieții economice a țării din motive de interes 
public și de protecție a societății. Conform acestor hotărâri, limitările impuse sunt stabilite de 
o manieră obiectivă și se explică, de asemenea, prin motive legate de protejarea interesului 
public, printre care se numără menținerea unor prețuri fixate uniform, protecția producătorilor 
și a consumatorilor și lupta împotriva traficului și a fraudei fiscale.

În plus, potrivit autorităților elene, observația privind un eventual obstacol în calea libertății 
de stabilire vizează, în principal, infrastructura clădirilor. În prezent, un plan de investiții 
pentru aceste clădiri este în curs de analiză. Planul prevede crearea de instalații 
suplimentare care să permită publicului să desfășoare activități comerciale. În plus, în cadrul 
comerțului electronic, se are în vedere un proiect de creare a unor piețe electronice.

În fine, autoritățile elene dau asigurări că vor realiza în cel mai scurt timp o nouă examinare 
a criteriilor, pentru a garanta că toate criteriile prevăzute de legislația în vigoare oferă toate 
                                               
1 JO L 376, 27.12.2006, p. 36.
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condițiile de obiectivitate, transparență, imparțialitate și proporționalitate.

Comisia consideră că răspunsul autorităților elene nu este satisfăcător. Autoritățile elene 
intenționează într-adevăr să investească în infrastructura clădirilor, pentru a crea mai multe 
spații în piețele centrale, și să reexamineze criteriile, pentru a le garanta obiectivitatea, 
transparența, imparțialitatea și proporționalitatea. Dar motivele de interes general invocate 
de autoritățile elene nu pot fi considerate suficiente pentru a justifica restricții considerabile 
în ceea ce privește libertatea de stabilire. Într-adevăr, anumite justificări, în special 
garantarea și menținerea prețurilor uniforme, nu sunt valabile, deoarece reprezintă scopuri 
economice, în timp ce alte restricții par disproporționate în raport cu obiectivele urmărite (de 
exemplu, lupta împotriva fraudei fiscale). Prin urmare, serviciile Comisiei au în vedere să 
propună transmiterea unui aviz motivat Republicii Elene la începutul anului 2011.

7. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 18 iulie 2011 (REV IV)

Așa cum s-a arătat deja, serviciile Comisiei au estimat că răspunsul autorităților elene la 
scrisoarea de punere în întârziere a Comisiei nu este satisfăcător. Astfel, la 17 februarie 
2011, un aviz motivat a fost trimis Republicii Elene.

Autoritățile elene au răspuns prin două scrisori datate de la sfârșitul lunii aprilie 2011, în 
care au comunicat serviciilor Comisiei o lege din 2 martie 2011 (Legea nr. 3919/2011) 
intitulată, în traducere liberă, „Principiul libertății profesionale, abolirea restricțiilor 
nejustificate la accesul și la exercitarea profesiilor”, care ar trebui să intre în vigoare la 
începutul lunii iulie 2011 și care cuprinde principii generale pentru domeniul menționat. În 
completarea acestei legi, adunările naționale elene examinează în prezent un proiect de lege 
care privește în mod mai direct comerțul cu ridicata în piețele centrale; două versiuni 
ulterioare ale proiectului au fost comunicate și serviciilor Comisiei.

Așadar, reforma în acest domeniu este în curs, iar serviciile Comisiei își propun să evalueze, 
în măsura în care acest lucru este posibil, compatibilitatea noilor dispoziții avute în vedere cu 
legislația europeană. În orice caz, imediat după adoptarea și notificarea măsurilor definitive, 
Comisia va examina în detaliu conformitatea acestora cu legislația Uniunii Europene.

Serviciile Comisiei vor informa cu promptitudine Parlamentul European cu privire la orice 
evoluție din dosarul menționat anterior.

8. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 20 aprilie 2012 (REV V)

În cadrul răspunsului la avizul motivat, autoritățile elene au notificat Comisiei, în iulie 2011, 
Legea nr. 3982 din 17 iunie 2011, care conține, printre altele, dispoziții de modificare a 
regulamentelor aplicabile în cadrul piețelor centrale de vânzări cu ridicata din Atena și din 
Salonic. Legea elimină interdicția de instalare pe un perimetru de 2 km în jurul piețelor 
centrale și încredințează societăților de administrare a piețelor în cauză sarcina de a elabora 
regulamentele privind închirierea locațiilor din cadrul acestora, cu aprobarea miniștrilor 
competenți. 

În octombrie, serviciile Comisiei au primit regulamentele privind închirierea, aferente acestor 
două piețe centrale. Autoritățile elene ar trebui să trimită informații suplimentare, dar, până la 
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această dată, nu au transmis nimic Comisiei.

În urma examinării, persistă dubii în această etapă, iar serviciile Comisiei intenționează să 
continue procedura privind încălcarea legislației europene în curs. 

Serviciile Comisiei vor informa cu promptitudine Parlamentul European cu privire la orice 
evoluție în dosarul menționat anterior.

9. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 28 august 2013 (REV V)

În cadrul răspunsului la avizul motivat, autoritățile elene au notificat Comisiei, în iulie 2011, 
Legea nr. 3982 din 17 iunie 2011, care conține, printre altele, dispoziții de modificare a 
regulamentelor aplicabile în cadrul piețelor centrale de vânzări cu ridicata din Atena și din 
Salonic. 

Legea nr. 3982/2011 a eliminat, în special, interzicerea comerțului cu ridicata în afara piețelor 
centrale din Atena și din Salonic și permite, de acum încolo, operatorilor economici să se 
instaleze în interiorul perimetrului de 2 km din jurul piețelor centrale și în afara acestuia.  
Decizia A2-565 publicată în Jurnalul Oficial nr. 1503 din 4 mai 2012 a ratificat regulamentul 
aplicabil în materie de închiriere a spațiilor din incinta piețelor centrale respective.

În ceea ce privește comercializarea în afara piețelor centrale, autoritățile elene au subliniat că, 
pe lângă dispozițiile aplicabile, o autorizație de stabilire (și anume un permis de utilizare a 
localurilor în scopul desfășurării activității stabilite) va trebui totuși să fie eliberată de către 
autoritatea de planificare, din motive de interes general.

Deoarece obligația de a se instala în incinta piețelor centrale a fost eliminată și, de acum 
încolo, este posibilă instalarea în fața acestor piețe centrale, Comisia a considerat că nu mai 
există nicio restricție reală în calea instalării și că problema petiționarilor a fost rezolvată.  
Avocatul acestora nu a răspuns, de altfel, scrisorii de pre-închidere trimise de Comisie. Prin 
urmare, Comisia Europeană a decis, la 20 iunie 2013, să închidă petițiile.


