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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1602/2008 af Gennaro Sepe, italiensk statsborger, for Paradise S.A.S. 
di Sepe Gennaro & C, om betegnelse af tobakshandlere som barer og omvendt

1. Sammendrag

Andrageren ønsker at vide, hvorfor det er tilladt for tobakshandlere i Italien at blive betegnet 
som barer, men ikke for barer at blive betegnet som tobakshandlere. Selv om der skal være en 
afstand på mindst 200 m mellem tobakshandlere, gælder dette krav ikke for barer. Andrageren 
hævder, at det pågældende krav skaber urimelig konkurrence med hensyn til betegnelsen af 
tobakshandlere som barer og omvendt, og anmoder om at få kravet ophævet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Andrageren ønsker at vide, hvorfor det er tilladt for tobaksforretninger i Italien at blive 
betegnet som barer, men ikke for barer at blive betegnet som tobaksforretninger.

Kommissionens bemærkninger

Hovedproblemet i denne sag er, at den italienske lovgivning indeholder obligatoriske krav om 
minimumsafstande mellem tobaksforhandlere. Derfor er en økonomisk operatør, der ønsker at 
sælge tobaksvarer i en eksisterende bar, forpligtet til at overholde den minimumsafstand 
mellem to tobakssalgssteder, der er fastsat i lovgivningen, og vil ikke få lov til at sælge nogen 
tobaksvarer, hvis der allerede findes et salgssted inden for denne minimumsafstand. Da der 
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imidlertid ikke findes nogen obligatorisk minimumsafstand mellem almindelige barer, kan der 
etableres en ny bar, uanset hvor tæt den ligger på en allerede eksisterende bar.

Da det spørgsmål, som andrageren har rejst, hovedsageligt var begrænset til Italien uden en 
egentlig relevant grænseoverskridende karakter, har Kommissionen kontaktet de italienske 
myndigheder via EU-pilotprojektet1.

De italienske myndigheder svarede, at staten havde monopol på detailsalg af tobaksvarer, som 
blev givet i koncession (i en bestemt periode) til den private sektor via Uffici Regionali 
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (de regionale kontorer under den 
uafhængige administration af statslige monopoler). Målet er at bevare en bedre kontrol med 
salgsstederne gennem en koncession i stedet for en simpel godkendelsesprocedure, der kunne 
give anledning til en stigning i antallet af tobakssalgssteder.

Den pågældende lovgivning ser ikke ud til at føre til forskelsbehandling: En koncession til 
tobaksdetailforretninger kan gives både til italienske operatører og til EU-operatører.

De italienske myndigheder begrunder de pågældende bestemmelser med tvingende hensyn til 
folkesundheden gennem en streng kontrol med tobakssalget. Dette sker inden for de bredere 
rammer af den aktuelle fællesskabspolitik på dette område, der har til formål at tilskynde 
medlemsstaterne til at forbedre kontrollen med tobak og begrænse tobaksforbruget.

Ifølge den italienske lovgivning er formålet at nedbringe tobaksforbruget og rygningen som 
følge af en ukontrolleret stigning i salget. Den pågældende foranstaltning er en del af den 
italienske tobakskontrolpolitik, og det samme er et forbud mod visse former for 
markedsføring eller reklame, afgiftspolitik, krav om, at sælgere af tobaksvarer skal sikre sig, 
at køberne er gamle nok i henhold til den aldersgrænse, der er fastsat ved lov (Italien 
overvejer at ændre minimumsalderen for køb af tobaksvarer fra 16 til 18 år), kampagner for at 
øge kendskabet til de sundhedsrisici, der er forbundet med rygning osv.

Da visse former for salg og distribution af tobaksvarer ifølge de oplysninger, Kommissionen 
er i besiddelse af, fremmer børns og unges adgang til disse varer (f.eks. salgsautomater), har 
de italienske myndigheder indledt en revision af betingelserne for drift af 
tobaksvareautomater tilhørende tobaksforretninger (dvs. krav om id-kort til både gamle og 
nye salgsautomater).

Konklusion

I lyset af den generelle politik på fællesskabsplan og nationalt plan i tilknytning til beskyttelse 
af folkesundheden mod tobaksvarer, finder Kommissionen det ikke hensigtsmæssigt at 
forfølge denne sag ved at gennemføre yderligere undersøgelser."

                                               
1 Kommissionen har for nylig indgået en aftale med en række medlemsstater om at arbejde på at forbedre hurtigheden og effektiviteten af 
denne informationsudveksling og problemløsningsproces via et pilotprojekt, "EU Pilot". Kommissionen sigter mod at sikre, at borgere får et 
fuldstændigt svar så hurtigt som muligt via denne proces, der indebærer elektronisk informationsudveksling med medlemsstatens 
myndigheder. EU Pilot opererer på grundlag af en frist på højst 10 uger.


