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Θέμα: Αναφορά 1602/2008, του Gennaro Sepe, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
Paradise S.A.S. di Sepe Gennaro & C, σχετικά με τον επαναχαρακτηρισμό 
των καταστημάτων πώλησης καπνού ως μπαρ και το αντίστροφο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επιθυμεί να μάθει γιατί είναι αποδεκτό στην Ιταλία τα καταστήματα πώλησης 
καπνού να επαναχαρακτηρίζονται ως μπαρ αλλά όχι τα μπαρ ως καταστήματα πώλησης 
καπνού. Ενώ για τα καταστήματα πώλησης καπνού υπάρχει η απαίτηση να βρίσκονται σε 
απόσταση τουλάχιστον 200 μέτρων το ένα από το άλλο, δεν ισχύει το ίδιο για τα μπαρ. Ο 
αναφέρων υποστηρίζει ότι ο κανόνας αυτός έχει ως αποτέλεσμα τον αθέμιτο ανταγωνισμό 
όσον αφορά τον επαναχαρακτηρισμό των καταστημάτων πώλησης καπνού ως μπαρ και το 
αντίστροφο και απευθύνει έκκληση για την κατάργησή του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων επιθυμεί να μάθει γιατί είναι αποδεκτό στην Ιταλία τα καταστήματα πώλησης 
καπνού να επαναχαρακτηρίζονται ως μπαρ, αλλά όχι τα μπαρ ως καταστήματα πώλησης 
καπνού.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Το κύριο ζήτημα στην υπό εξέταση υπόθεση είναι το γεγονός ότι στην ιταλική νομοθεσία 
προβλέπονται υποχρεωτικές ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των σημείων πώλησης προϊόντων 
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καπνού. Κατά συνέπεια, ένας οικονομικός φορέας ο οποίος επιθυμεί να πουλήσει προϊόντα 
καπνού σε υπάρχον μπαρ υποχρεούται να τηρήσει τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ δύο 
σημείων πώλησης καπνού τις οποίες προβλέπει η νομοθεσία, και δεν πρόκειται να λάβει 
άδεια πώλησης καπνού σε περίπτωση που υπάρχει ήδη εγκατεστημένο κατάστημα πώλησης 
τέτοιων προϊόντων εντός αυτής της ελάχιστης απόστασης. Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν 
υφίσταται υποχρεωτική ελάχιστη απόσταση μεταξύ απλών μπαρ, ένα νέο μπαρ μπορεί να 
δημιουργηθεί ανεξαρτήτως της απόστασής του από τα ήδη υπάρχοντα μπαρ.

Δεδομένου ότι το ζήτημα που θίγει ο αναφέρων περιορίζεται κυρίως στην Ιταλία, και δεν 
συνοδεύεται από ουσιαστικές διασυνοριακές πτυχές, η Επιτροπή επικοινώνησε με τις ιταλικές 
αρχές μέσω του προγράμματος «EU pilot»1.

Οι ιταλικές αρχές απάντησαν ότι το κράτος διαθέτει μονοπώλιο επί της λιανικής πώλησης 
προϊόντων καπνού, το οποίο εκχωρεί (για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα) στον ιδιωτικό 
τομέα μέσω των περιφερειακών γραφείων της Αυτόνομης Διοίκησης Κρατικών Μονοπωλίων
(Uffici Regionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato). Στόχος αυτού του 
συστήματος είναι η βελτίωση του ελέγχου των σημείων πώλησης μέσω της εκχώρησης, αντί 
της απλής διαδικασίας αδειοδότησης, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των 
καταστημάτων πώλησης καπνού.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η επίμαχη νομοθεσία εισάγει διακρίσεις: το δικαίωμα λειτουργίας 
καταστήματος πώλησης καπνού είναι δυνατό να εκχωρηθεί τόσο σε ιταλικούς όσο και σε 
κοινοτικούς φορείς.

Οι ιταλικές αρχές αιτιολογούν τις επίμαχες διατάξεις επικαλούμενες επιτακτικούς λόγους οι 
οποίοι συνδέονται με τη δημόσια υγεία, μέσω του αυστηρού ελέγχου των πωλήσεων 
προϊόντων καπνού. Αυτό εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της τρέχουσας κοινοτικής 
πολιτικής σε αυτόν τον τομέα, η οποία σκοπό έχει να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τον έλεγχο των προϊόντων καπνού και να αποθαρρύνουν την κατανάλωση 
καπνού.

Σύμφωνα με την ιταλική κυβέρνηση, οι ενέργειές της αποβλέπουν στη μείωση της 
κατανάλωσης προϊόντων καπνού, καθώς και του αριθμού των καπνιστών, λόγω ανεξέλεγκτης 
αύξησης των πωλήσεων. Το υπό εξέταση μέτρο εντάσσεται στην ιταλική πολιτική ελέγχου 
του καπνού, όπως είναι η απαγόρευση ορισμένων μορφών εμπορικής προώθησης ή 
διαφήμισης, στην ιταλική φορολογική πολιτική, η οποία υποχρεώνει τους πωλητές προϊόντων 
καπνού να διακριβώνουν ότι οι αγοραστές έχουν την απαραίτητη ηλικία, σύμφωνα με το όριο 
ηλικίας που ορίζει η εθνική νομοθεσία (η Ιταλία σχεδιάζει να αλλάξει το ελάχιστο όριο 
ηλικίας για την αγορά προϊόντων καπνού από 16 σε 18 έτη), σε εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης για τους κινδύνους υγείας που συνδέονται με το κάπνισμα κ.ο.κ.

Επειδή ορισμένες μορφές πώλησης και διανομής προϊόντων καπνού διευκολύνουν την 
πρόσβαση παιδιών και εφήβων σε αυτά τα προϊόντα (λ.χ. αυτόματες μηχανές πώλησης), 

                                               
1 Η Επιτροπή συμφώνησε προσφάτως με ορισμένα κράτη μέλη να επιδιώξουν τη βελτίωση της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας 
αυτών των διαδικασιών ανταλλαγής πληροφοριών και επίλυσης προβλημάτων μέσω ενός πιλοτικού προγράμματος με την ονομασία «EU
Pilot». Η Επιτροπή επιδιώκει να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες θα λαμβάνουν το ταχύτερο δυνατόν πλήρη απάντηση μέσω αυτής της 
διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρχές των κρατών μελών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Το 
πρόγραμμα «EU Pilot» λειτουργεί βάσει μέγιστης προθεσμίας δέκα εβδομάδων.
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σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, οι ιταλικές αρχές έχουν 
ξεκινήσει διαδικασία αναθεώρησης των όρων υπό τους οποίους επιτρέπεται η λειτουργία 
αυτόματων μηχανών πώλησης καπνού σε καταστήματα προϊόντων καπνού (π.χ. υποχρεωτική 
χρήση δελτίου ταυτότητας τόσο για τις παλαιές όσο και για τις νέες μηχανές πώλησης).

Συμπέρασμα

Λαμβάνοντας υπόψη τη γενική πολιτική, σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, όσον αφορά την 
προστασία της δημόσιας υγείας έναντι των προϊόντων καπνού, η Επιτροπή δεν κρίνει 
σκόπιμο να συνεχίσει την εξέταση αυτής της υπόθεσης αναλαμβάνοντας την περαιτέρω 
διερεύνησή της.


