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Výbor pre petície

28.8.2013

OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1472/2008, ktorú predkladá Alexandros Triantafillis, grécky štátny 
občan, s 2 podpismi, o neplnení právnych predpisov Spoločenstva 
a ustanovení Charty základných práv zo strany gréckych orgánov v súvislosti 
s prevádzkou aténskeho centrálneho trhu (Organismos Kentrikis Agoras 
Athinon)

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície spochybňuje ustanovenia vzťahujúce sa na prevádzku aténskeho 
centrálneho trhu, podľa ktorých žiadna iná spoločnosť nemá právo podnikať v oblasti 
veľkoobchodného predaja ovocia, zeleniny a čerstvého mäsa v okruhu dvoch kilometrov. 
Predkladateľ petície sa domnieva, že takáto situácia predstavuje narušenie hospodárskej 
súťaže a je v rozpore s platnými zásadami Spoločenstva v tejto oblasti, ako aj s judikatúrou. 
Predkladateľ petície, ktorý sa už bezvýsledne obrátil na vnútroštátny súd, žiada Európsky 
parlament, odvolávajúc sa pritom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä jej články 
16 (sloboda podnikania) a 41 (právo na dobrú správu vecí verejných), aby danú vec 
preskúmal. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 12. marca 2009. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 1. septembra 2009)

Predkladateľ petície sa sťažuje na obmedzenia pre podnikateľov, ktorí v Grécku podnikajú 
v oblasti veľkoobchodného predaja ovocia, zeleniny a čerstvého mäsa. Zdrojom týchto 
obmedzení sú práva, ktoré grécky štát priznal centrálnym trhom Athens Central Market SA 
a Thessaloniki Central Market SA. Na základe týchto práv sa veľkoobchodný predaj ovocia, 
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zeleniny a čerstvého mäsa maloobchodníkom môže vykonávať len prostredníctvom 
centrálnych trhov. 

Európska komisia na základe podrobných právnych informácií, ktoré predložil predkladateľ 
petície a jeho právnici, identifikovala určité obmedzenia a to predovšetkým:

– veľkoobchodný predaj ovocia, zeleniny a čerstvého mäsa maloobchodníkom v Aténach 
a Solúne sa môže vykonávať len prostredníctvom centrálneho trhu;

– podľa dvoch ministerských rozhodnutí1 môže podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba) 
požiadať o prenájom priestorov na centrálnom trhu v Aténach alebo Solúne iba vtedy, ak za 
minimálne posledné štyri roky dosahuje obrat vo výške najmenej 1 600 000 EUR na jedno 
prenajímané miesto z predaja produktov rastlinného pôvodu. Minimálny obrat na prenajímané 
miesto pre veľkoobchodníkov s čerstvým mäsom stanovuje Central Market SA za minimálne 
posledné štyri roky; 

– žiadosti o prenájom priestorov na centrálnom trhu sa zamietajú, lebo prenájom sa 
prednostne prideľuje tým, ktorí už majú prevádzku na centrálnom trhu a budovy pre ďalších 
podnikateľov nie sú k dispozícii;

– môžu sa požadovať doplňujúce potvrdenia, neexistujú však žiadne spresnenia, pokiaľ ide 
o presnú povahu týchto dokumentov;

– podnikatelia pôsobiaci mimo centrálnych trhov nemajú povolenie vykonávať svoju činnosť 
v okruhu do 2 km od týchto trhov. Za porušenie zákazu im môže byť uložená pokuta. 

Podľa článku 43 Zmluvy o ES sa zakazujú obmedzenia slobody usadiť sa štátnych 
príslušníkov jedného členského štátu na území iného členského štátu. Podľa ustálenej 
judikatúry článok 43 Zmluvy o ES vylučuje každé vnútroštátne opatrenie, ktoré, aj keď sa 
uplatňuje bez rozdielu na základe štátnej príslušnosti, je spôsobilé sťažiť výkon slobody 
usadiť sa zaručenej zmluvou2 pre príslušníkov členských štátov Únie alebo urobiť ho menej 
príťažlivým.

Podľa ustálenej judikatúry, „Vnútroštátne opatrenie, ktoré – aj keď sa uplatňuje bez 
diskriminácie na základe štátnej príslušnosti – je spôsobilé sťažiť, alebo urobiť menej 
príťažlivým výkon základných slobôd zaručených zmluvou pre príslušníkov členských štátov 
Spoločenstva, môže byť odôvodnené naliehavými dôvodmi verejného záujmu pod podmienkou, 
že je vyhovujúce na dosiahnutie ním sledovaného cieľa a neprekračuje medze toho, čo je 
potrebné na dosiahnutie tohto cieľa.“3

Navyše, podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora, „ak má byť systém predchádzajúceho 
súhlasu odôvodnený, a to aj napriek tomu, že sa odchyľuje od takejto základnej slobody, musí 
byť v každom prípade založený na objektívnych, nediskriminačných a vopred známych 

                                               
1 YA A2-4321 z 23. júna 2008 a YA A2-4322.
2 Pozri najmä rozsudky z 31. marca 1993, Kraus, C-19/92 Kraus, Zb. s. I-1663, bod 32, a zo 14. októbra 2004, 
Komisia/Holandsko, C-299/02, bod 15.
3 Rozsudok Súdneho dvora z 21. apríla 2005, Vec C-140/03, Komisia/Helénska republika, bod 34.



CM\1003762SK.doc 3/8 PE428.051v07-00

SK

kritériách takým spôsobom, aby ohraničovali výkon voľnej úvahy vnútroštátnych orgánov, 
aby nebola používaná ľubovoľne. V súlade s tým povaha a rozsah povinností verejnej služby, 
ktoré sa ukladajú prostredníctvom režimu predchádzajúceho správneho povolenia, musí byť 
dotknutým podnikom vopred jasná. Okrem toho, každá osoba, na ktorú sa vzťahuje 
obmedzujúce opatrenie založené na takejto odchýlke, musí mať možnosť podať opravný 
prostriedok.“1

Z toho vyplýva, že Komisia musí pred prijatím konečného stanoviska preskúmať prípadné 
odôvodnenie obmedzení gréckymi orgánmi a ich relevantnosť, nevyhnutnosť, súdržnosť 
a primeranosť. 

Predkladateľ petície ďalej tvrdí, že grécky štát prostredníctvom súboru právnych 
a regulačných aktov poskytol centrálnym trhom Athens Central Market SA a Thessaloniki 
Central Market SA výhradné práva na podnikanie v oblasti veľkoobchodného predaja 
čerstvých poľnohospodárskych výrobkov vrátane mäsa v príslušnej zemepisnej oblasti. 
Podnikatelia pôsobiaci mimo centrálnych trhov nemajú povolenie vykonávať svoju činnosť 
v okruhu do 2 km od týchto trhov. Okrem toho podnikatelia môžu požiadať o prenájom 
priestorov iba vtedy, ak prekračujú určitý strop obratu za stanovený minimálny počet rokov. 
Uvedené požiadavky pri žiadosti o prenájom by mohli byť diskriminačné pre menších 
podnikateľov. Predpokladá sa, že takýto zásah verejnej moci môže podnecovať podnikateľov 
s takýmito právami zneužívať svoje dominantné postavenie, čo je v rozpore s článkom 82 
Zmluvy o ES v kombinácii s článkom 86 Zmluvy o ES. Ďalej sa uvádza, že systém vo svojej 
súčasnej podobe umožňuje zvýhodňovanie maloobchodníkov, ktorí už majú povolenie 
vykonávať svoju činnosť na týchto trhoch, ktoré následne môžu koordinovať ich činnosť 
a obmedzovať hospodársku súťaž, čo by malo byť v rozpore s článkom 81 Zmluvy o ES. 

Je potrebné poznamenať, že podľa predložených informácií by dominantné postavenie mohlo 
nastať iba vtedy, ak by boli príslušné trhy vymedzené tak úzko, ako naznačuje predkladateľ 
petície (t. j. okruh 2 km okolo dotknutých centrálnych trhov). Ak by sa však malo použiť 
takéto vymedzenie trhu, je len málo pravdepodobné, aby relevantný geografický trh 
predstavoval podstatnú časť spoločného trhu v zmysle článku 82. Navyše je vysoko 
nepravdepodobné, že by predmetná prax mohla ovplyvňovať obchod medzi členskými štátmi. 
Na tomto základe by sa mali uplatňovať vnútroštátne predpisy.

Pokiaľ ide o analýzu v zmysle článku 81 v spojení s článkom 86 Zmluvy o ES, platia podobné 
podmienky v takom zmysle, že uzavretie trhu narúšajúce hospodársku súťaž citlivé k menším 
maloobchodníkom by mohlo existovať iba vtedy, ak by bol relevantný geografický trh 
vymedzený tak úzko, ako je opísané vyššie. Za týchto okolností však nie je pravdepodobné, 
aby dohody medzi dotknutým centrálnym trhom na jednej strane a najväčšími 
maloobchodnými predajcami, ktorí už pôsobia na tomto trhu, na strane druhej, mohli 
významným spôsobom ovplyvňovať obchod medzi členskými štátmi. Na tomto základe by sa 
v predmetnom spore mali opäť uplatňovať vnútroštátne predpisy. 

Útvary Komisie budú kontaktovať grécke orgány, aby si vyžiadali komplexný právny rámec 
týkajúci sa centrálnych trhov v Aténach a Solúne, odôvodnenie vyššie uvedených obmedzení 
a analýzu vhodnosti a primeranosti opatrení uplatňovaných gréckymi orgánmi. 

                                               
1 Rozsudok súdneho dvora z 20. februára 2001, C-205/99, Analir, [2001] Zb. I-01271, bod 38.
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Komisia bude informovať Výbor Európskeho parlamentu pre petície o priebehu vyšetrovania.

4. Nová odpoveď Komisie (doručená 25. marca 2010)

Komisia chce ako doplnok k svojej predchádzajúcej odpovedi informovať EP o vývoji na 
základe informácií získaných od gréckych orgánov. Útvary Komisie poslali 29. júna 2009 
gréckym orgánom list a odpoveď naň dostali 7. januára 2010. 

a) Stručný prehľad právneho rámca týkajúceho sa centrálnych trhov v Aténach a Solúne
Grécke orgány vo svojej odpovedi pripomenuli legislatívny rámec, do ktorého patrí vznik 
a prevádzkovanie centrálnych trhov v Aténach a Solúne. Uviedli, že grécke právne predpisy 
(zákony 3475/55, 802/78, 3190/03, 3557/07, prezidentský dekrét 228/A/109/2-5-89 atď.) 
umožňujú príslušným ministerstvám prijímať spoločné ministerské rozhodnutia, ktoré za 
určitých podmienok povoľujú veľkoobchodný predaj mimo centrálnych trhov vo vzdialenosti 
nie menej ako 2 km od nich. Takéto ministerské rozhodnutie však nebolo nikdy prijaté. 

Grécke orgány uviedli, že boli zriadené ďalšie spôsoby dodávania a distribúcie čerstvého 
ovocia, zeleniny a mäsa, ako sú distribučné siete spoločností pôsobiacich mimo okresov, 
v ktorých sa nachádzajú centrálne trhy (Atény a Solún). Navyše, tri veľké reťazce 
supermarketov vytvorili strediská pre príjem a vnútorný obeh v rámci týchto okresov.

Okrem toho podľa správnych súdov konajúcich v týchto sporoch vnútroštátne ustanovenia nie 
sú v rozpore s európskym právom.

Aj napriek zákonu 3475/55 boli zriadené spoločnosti zaoberajúce sa veľkoobchodným 
predajom čerstvého mäsa a pôsobiace mimo centrálnych trhov s čerstvým mäsom. Vďaka 
článku 35 zákona 3784/2009, ktorým sa zohľadňujú významné investície, mohlo ministerstvo 
hospodárstva dodatočne schváliť pokračovanie činnosti spoločností, ktoré boli k 7. augustu 
2009 v prevádzke, a tým ich zlegalizovať. Výsledkom je, že tieto spoločnosti, ktoré majú 
sídlo v okruhu 2 km, prípadne menej či viac, teraz môžu prevádzkovať svoju činnosť voľne 
a legálne mimo centrálnych trhov.
b) Ciele, ktoré sledujú vnútroštátne právne predpisy
Zásady vnútroštátnych právnych predpisov spočívajú v povoľovaní a následnom zoskupovaní 
veľkoobchodného predaja len v rámci centrálnych trhov, s výhradou výnimiek (napr. uvedený 
zákon z roku 2009 v oblasti veľkoobchodné predaja čerstvého mäsa), tak aby sa 
maloobchodníkovi, ako poslednému článku v reťazci pred spotrebiteľom, umožnil prístup 
k nevyhnutným a priamym informáciám o cene, množstve a kvalite. Podľa gréckych orgánov 
to prináša zdravú hospodársku súťaž s prínosom pre veľkoobchodníka, maloobchodníka, ale 
aj koncového spotrebiteľa.
c) V kontexte ministerských ustanovení A2-4321 a 4322 z 23. júna 2008 o prenájmoch v rámci 
centrálnych trhov
Grécke orgány uviedli, že tieto ustanovenia sa už neuplatňujú a boli nahradené ustanoveniami 
A2-2186 a 2187 z 5. mája 2009.
Podľa nových ustanovení musia nájomcovia dosahovať obrat v závislosti od miesta, ktoré si 
chcú prenajať, t. j. od 400 000 EUR do 1 600 000 EUR. Do hry však vstupujú aj ďalšie 
faktory ako počet zamestnancov, druh a rozmanitosť tovaru atď.
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d) Zamietnutie žiadostí o prenájom
Podľa príslušných orgánov centrálnych trhov skôr existujúci prenájom priestorov neposkytuje 
žiadne právo na pridelenie nových nájmov vzťahujúcich sa na prázdne priestory, a preto sám 
osebe nie je dôvodom na odmietnutie akéhokoľvek nového záujemcu.

Pokiaľ ide o dostupnosť priestorov, tento bod bude preskúmaný neskôr a v prípade potreby sa 
zváži rozšírenie budov.

e) Požiadavka doplňujúcich potvrdení

Podľa príslušných orgánov centrálnych trhov požiadavku na prípadné doplnenie potvrdení 
stanovuje správna rada centrálnych trhov, ale v súlade so spoločným ministerským 
rozhodnutím. Táto požiadavka sa oznámi potenciálnym nájomcom vždy vopred a sama osebe 
nie je prekážkou, ani diskrimináciou.

f) Zákaz podnikateľskej činnosti v okruhu 2 km od centrálnych trhov

Ako už bolo uvedené vyššie, článok 35 zákona 3784/2009 umožňuje veľkoobchodníkom 
s čerstvým mäsom v prevádzke k 7. augustu 2009 pokračovať v činnosti mimo centrálnych 
trhov buď v okruhu 2 km od centrálnych trhov alebo mimo tohto okruhu. 
Podľa gréckych orgánov by podobná právna úprava mohla v prípade potreby upravovať aj 
veľkoobchodný predaj ovocia a zeleniny.

Grécke orgány sa preto domnievajú, že zákonodarca nemal s ohľadom na obmedzené územie 
žiadny záujem obmedziť veľkoobchodný predaj na centrálne trhy v Aténach a Solúne.
Táto situácia znepokojuje Komisiu, a to tým skôr, že by sa mohlo ukázať, že je v rozpore so 
zásadou slobody usadiť sa a so zásadou slobody poskytovať služby na vnútornom trhu.
Komisia má v úmysle pokračovať v úvahách o organizácii a prevádzke centrálnych trhov 
v Aténach a Solúne a o prístupe na ne. Nič na tom nemení ani skutočnosť, že grécke orgány 
v súčasnosti prijali ustanovenia na otvorenie centrálnych trhov pre veľkoobchodný predaj 
čerstvého mäsa. Ostáva presvedčiť sa, či sa centrálne trhy v Aténach a Solúne otvoria pre 
veľkoobchodný predaj čerstvého ovocia a zeleniny, aby uspokojili existujúci dopyt. 
V súčasnosti však obmedzenia vstupu na centrálne trhy v Aténach a Solúne pre 
veľkoobchodný predaj čerstvého ovocia a zeleniny pretrvávajú a otázkou je ich zlučiteľnosť 
so ZFEÚ.
Okrem toho už bola Komisii v tejto veci doručená sťažnosť.

Komisia bude informovať Výbor pre petície o najnovšom vývoji v tejto veci.
5. Nová odpoveď Komisie (doručená 2. septembra 2010)

Komisia chce na doplnenie svojich predchádzajúcich odpovedí informovať EP o poslednom 
vývoji. 

Komisia v súvislosti so sťažnosťami, ktoré jej boli adresované na rovnakú tému ako petícia 
1472/2008, poslala 24. júna 2010 gréckym orgánom formálnu výzvu. Komisia bude 
informovať Výbor pre petície o odpovedi gréckej vlády, ako aj o najnovšom vývoji v tejto 
veci.
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6. Nová odpoveď Komisie (doručená 3. marca 2011) (REV III)

V júni 2010 poslala Európska komisia Helénskej republike formálnu výzvu, v ktorej 
konštatovala, že článok 6 zákona 3475/1955 a kráľovské dekréty 143/1963 a 869/1966, ako aj 
ministerské ustanovenia A2-2186 a 2187 z 15. mája 2009 zavádzajúce obmedzenia prístupu 
pre podnikateľov z iných členských štátov na centrálne trhy s čerstvým mäsom 
a poľnohospodárskymi výrobkami v Aténach a Solúne, sú nezlučiteľné s článkom 49 Zmluvy 
o fungovaní EÚ (ZFEÚ) a s článkom 12, článkom 15 ods. 1, článkom 15 ods. 2 písm. a) 
a článkom 15 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 
2006 o službách na vnútornom trhu1.

Grécke orgány vo svojej odpovedi uviedli, že vnútroštátne súdy (rozsudok 1038/2006 gréckej 
Štátnej rady, rozsudok 384/1996 prvostupňového súdu v Pireu) vydali rozhodnutia, ktoré sa 
týkajú predovšetkým zákazu predaja ovocia a zeleniny mimo centrálnych trhov. Tieto
rozsudky sa zakladajú na myšlienke, že správne orgány môžu zaviesť obmedzenia slobodného
rozvoja hospodárskeho života krajiny pre verejný záujem a ochranu spoločnosti. Grécke 
orgány sa domnievajú, že zavedené obmedzenia sú stanovené objektívne a odôvodňujú sa tiež 
ochranou verejného záujmu vrátane zachovania jednotne stanovenej ceny, ochrany výrobcov 
a spotrebiteľov a boja proti nedovolenému obchodovaniu či daňovým únikom.

Okrem toho je podľa gréckych orgánov odhad týkajúci sa prípadnej prekážky slobodného 
usadenia sa založený predovšetkým na infraštruktúre budov. V súčasnosti sa v súvislosti 
s budovami posudzuje investičný plán. Počíta sa v ňom s vybudovaním ďalších zariadení, aby 
verejnosť mohla vykonávať podnikateľskú činnosť. Okrem toho sa v rámci elektronického 
obchodovania posudzuje projekt zavedenia elektronických trhov.

Napokon, grécke orgány uisťujú, že v čo najkratšom čase opäť preskúmajú kritériá, aby 
zabezpečili, že všetky kritériá stanovené v platných predpisoch poskytnú všetky podmienky 
objektívnosti, transparentnosti, nestrannosti a primeranosti.

Komisia si myslí, že odpoveď gréckych orgánov je neuspokojivá. Grécke orgány majú určite 
v úmysle investovať do infraštruktúry budov, aby vytvorili viac miest na centrálnych trhoch, 
a opäť preskúmať kritériá na zabezpečenie objektívnosti, transparentnosti, nestrannosti 
a proporcionality. Dôvody verejného záujmu, na ktoré sa odvolávajú grécke orgány, však 
nemožno považovať za odôvodnenie značných obmedzení slobody usadiť sa. Niektoré 
odôvodnenia, predovšetkým záruka a udržanie jednotných cien, nie sú platné, lebo 
predstavujú hospodárske ciele, zatiaľ čo ostatné obmedzenia sa zdajú neprimerané vo vzťahu 
k sledovaným cieľom (napríklad boj proti daňovým únikom). Útvary Komisie preto zvažujú, 
že navrhnú zaslanie odôvodneného stanoviska Helénskej republike na začiatku roka 2011.

7. Nová odpoveď Komisie (doručená 18. júla 2011) (REV. IV)

Ako bolo uvedené vyššie, podľa útvarov Komisie je odpoveď gréckych orgánov na formálnu 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.
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výzvu Komisie neuspokojivá. Preto bolo Grécku 17. februára 2011 zaslané odôvodnené 
stanovisko.

Grécke orgány odpovedali dvoma listami z konca apríla 2011, v ktorých útvarom Komisie 
oznámili zákon z 2. marca 2011 (L 3919/2011) s názvom „Zásady slobody výkonu povolania, 
zrušenie neodôvodnených obmedzení týkajúcich sa prístupu k povolaniu a jeho vykonávania“ 
(voľný preklad), ktorý by mal nadobudnúť platnosť na začiatku júla 2011 a ktorý obsahuje 
všeobecné zásady pre danú oblasť. Na tento zákon nadväzuje návrh zákona, ktorý sa priamo 
týka veľkoobchodného predaja na centrálnych trhoch a ktorý práve posudzuje grécke národné 
zhromaždenie. Dve nadväzujúce verzie tohto návrhu boli tiež zaslané útvarom Komisie.

V súčasnosti teda prebieha reforma v danej oblasti a útvary Komisie sa podieľajú na 
posúdení, v rámci možností, zlučiteľnosti navrhovaných nových právnych ustanovení 
s právom EÚ. V každom prípade Komisia po prijatí konečných opatrení a ich oznámení 
vykoná podrobné preskúmanie ich súladu s právom Európskej únie.

Útvary Komisie budú priebežne informovať Európsky parlament o vývoji v tejto veci.

8. Nová odpoveď Komisie (doručená 20. apríla 2012) (REV. IV)

Grécke orgány vo svojej odpovedi na odôvodnené stanovisko oznámili Komisii v júli 2011 
zákon č. 3982 zo 17. júna 2011 obsahujúci, okrem iného, ustanovenia, ktorými sa mení 
a dopĺňa právna úprava vzťahujúca sa na centrálne veľkoobchodné trhy v Aténach a Solúne. 
Zákon ruší zákaz podnikania v okruhu 2 km od centrálnych trhov a zveruje správcovským 
spoločnostiam týchto centrálnych trhov úlohu vypracovať predpisy vzťahujúce sa na 
prenájom priestorov na týchto centrálnych trhoch, ktoré podliehajú schváleniu príslušných 
ministrov. 

V októbri boli útvarom Komisie doručené predpisy vzťahujúce sa na prenájom priestorov na 
obidvoch centrálnych trhoch. Grécke orgány mali poskytnúť doplňujúce informácie, do 
dnešného dňa však Komisii nič neposlali.

Po posúdení zatiaľ pretrvávajú pochybnosti, a preto chcú útvary Komisie pokračovať 
v prebiehajúcom konaní o porušení povinnosti. 

Útvary Komisie budú priebežne informovať Európsky parlament o vývoji v tejto veci.

9. Nová odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013) (REV. IV)

Grécke orgány vo svojej odpovedi na odôvodnené stanovisko oznámili Komisii v júli 2011 
zákon č. 3982 zo 17. júna 2011 obsahujúci, okrem iného, ustanovenia, ktorými sa mení 
právna úprava vzťahujúca sa na centrálne veľkoobchodné trhy v Aténach a Solúne. 

Zákon č. 3982/2011 zrušil najmä zákaz veľkoobchodného predaja mimo centrálnych trhov 
v Aténach a Solúne a umožňuje podnikateľom umiestniť svoje prevádzky v okruhu 2 km od 
centrálnych trhov, ako aj mimo tohto okruhu. Rozhodnutím A2-565 uverejneným v úradnom 
vetníku č. 1503 zo 4. mája 2012 sa schválil predpis týkajúci sa prenájmu priestorov na týchto 
centrálnych trhoch. 
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Pokiaľ ide o predaj mimo centrálnych trhov, grécke orgány zdôraznili, že nezávisle od 
platných ustanovení sa bude vyžadovať povolenie na umiestnenie prevádzky (t. j. oprávnenie 
využívať priestory na konkrétnu činnosť) vydávané orgánom pre územné plánovanie so 
zreteľom na ciele všeobecného záujmu. 

Keďže povinné umiestnenie prevádzky v rámci centrálnych trhov bolo zrušené a odteraz je 
možné umiestniť prevádzku aj pred centrálnymi trhmi, Komisia sa domnieva, že skutočná 
prekážka slobody usadiť sa zanikla a problém sťažovateľov bol vyriešený. Ich právnik na 
korešpondenciu Komisie o predbežnom ukončení konania nereagoval. Európska komisia sa 
preto rozhodla 20. júna 2013 uzatvoriť sťažnosti predkladateľov petície.


