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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1602/2008, внесена от Gennaro Sepe, с италианско гражданство, 
от името на „Paradise S.A.S. di Sepe Gennaro & C“, относно 
прекатегоризирането на пунктовете за продажба на тютюневи изделия в 
барове и обратното

1. Резюме на петицията

Вносителят би желал да знае защо е приемливо пунктовете за продажба на тютюневи 
изделия в Италия да бъдат прекатегоризирани в барове, но баровете да не бъдат 
прекатегоризирани в пунктове за продажба на тютюневи изделия. Докато пунктовете за 
продажба на тютюневи изделия следва да бъдат разположени поне на 200 метра един от 
друг, това не се отнася за баровете. Вносителят счита, че това правило води до 
несправедлива конкуренция във връзка с прекатегоризирането на пунктовете за 
продажба на тютюневи изделия в барове и обратното и призовава то да бъде забранено.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Вносителят на петицията би желал да знае защо е приемливо пунктовете за продажба 
на тютюневи изделия в Италия да бъдат прекатегоризирани в барове, но баровете да не 
бъдат прекатегоризирани в пунктове за продажба на тютюневи изделия.

Коментари на Комисията

Основният проблем в настоящия случай е, че италианското законодателство предвижда 
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задължителни минимални разстояния между пунктовете за продажба на тютюневи 
изделия. В резултат на това, икономически оператор, който желае да продава тютюневи 
изделия в съществуващ бар, е задължен да съблюдава минималните разстояния между 
два пункта за продажба на тютюневи изделия, изисквани от закона, и няма да има 
възможност да продава никакви тютюневи изделия, в случай че вече съществува пункт 
за продажба на тютюневи изделия в рамките на това минимално разстояние. Въпреки 
това, тъй като няма минимално задължително разстояние между обикновени барове, 
нов бар може да бъде отворен независимо от неговата близост до съществуващ такъв.

Тъй като проблемът, изтъкнат от вносителя, е основно ограничен в рамките на Италия 
и няма конкретен трансграничен характер, Комисията се обърна към италианските 
органи чрез пилотния проект на ЕС1.

Италианските органи отговориха, че държавата има монопол върху продажбата на 
дребно на тютюневи изделия, който е бил предоставен на концесия (за определен 
период от време) на частния сектор чрез регионалните служби на Автономната 
администрация на държавните монополи (Uffici Regionali dell'Amministrazione autonoma 
dei monopoli di Stato). Целта е да се постигне по-добър контрол върху пунктовете за 
продажба чрез концесия, вместо чрез обикновена процедура за издаване на разрешение, 
която би довела до увеличаване на пунктовете за продажба на тютюневи изделия.

Въпросното законодателство не изглежда дискриминационно: концесия за пунктове за 
продажба на дребно на тютюневи изделия може да бъде еднакво предоставяна както на 
италиански, така и на европейски оператори.

Италианските органи оправдават въпросните разпоредби с наложителни причини, 
свързани с общественото здраве, чрез строг контрол на продажбите на тютюневи 
изделия. Това следва да става в по-широкия контекст на текущата политика на 
Общността в тази област, предназначена да насърчи държавите-членки да подобряват 
контрола върху тютюневите изделия и да възпират тяхното потребление.

Според италианското правителство целта е да се намали потреблението на тютюневи 
изделия и разпространението на тютюнопушенето поради неконтролиран ръст на 
продажбите. Въпросната мярка е част от италианската политика за контрол на 
тютюневите изделия, която включва и забрана на някои форми на маркетинг или 
реклама, данъчна политика, задължаване на продавачите на тютюневи изделия да 
установяват дали купувачите са на достатъчна възраст съгласно възрастовата граница, 
определена от националното законодателство (Италия предвижда промяна на 
минималната възраст за закупуване на тютюневи изделия от 16 на 18 години), 
кампании за повишаване на осведомеността за рисковете за здравето, свързани с 
тютюнопушенето и т. н.

Тъй като някои форми на продажба и разпространение на тютюневи изделия улесняват 

                                               
1 Наскоро Комисията се споразумя с няколко държави-членки за предприемане на действия за подобряване на скоростта и 
ефикасността на този процес на обмен на информация и разрешаване на проблеми чрез пилотен проект, „Пилот ЕС“. Комисията се 
стреми да гарантира, че гражданите възможно най-бързо получават пълен отговор чрез този процес, който включва обмен на 
информация с органите на държавите-членки по електронен път. „Пилот ЕС“ работи въз основа на максимален краен срок от десет 
седмици.
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достъпа на деца и младежи до тези продукти (напр. автомати за продажба на дребни 
стоки), съгласно информацията, с която Комисията разполага, италианските органи са 
предприели преразглеждане на условията, при които автоматите за продажба на 
тютюневи изделия, принадлежащи към пунктове за продажба на тютюневи изделия, 
могат да работят (напр. задължение за документ за самоличност както при старите, така 
и при новите автомати).

Заключение

Като взе предвид общата политика на общностно и национално равнище, свързана със 
закрилата на общественото здраве от тютюневи изделия, Комисията не счита за 
необходимо да продължи работата по този случай чрез предприемане на допълнителни 
разследвания.


