
CM\789450HU.doc PE428.056v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

1.9.2009

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Gennaro Sepe, olasz állampolgár által a „Paradise S.A.S di Sepe Gennaro & 
C” nevében benyújtott 1602/2008. számú petíció egy dohánybolt bárrá való 
átminősítéséről és ezen eljárás fordított alkalmazásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója nem érti, hogy Olaszországban a dohányboltokat miért lehet bárrá, a 
bárokat viszont miért nem lehet dohánybolttá alakítani.  A dohányboltoknak egymástól 
legalább 200 méteres távolságra kell lenniük, a bárokra viszont nem vonatkozik ilyen 
szabályozás.  A petíció benyújtója szerint a távolságra vonatkozó szabály a dohányboltok 
bárrá, illetve a bárok dohányboltokká történő átminősítése szempontjából tisztességtelen 
versenyhez vezet, ezért úgy véli, hogy ezt a rendelkezést el kellene törölni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 19. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A petíció benyújtója nem érti, hogy Olaszországban a dohányboltokat miért lehet bárrá, a 
bárokat viszont miért nem lehet dohánybolttá alakítani. 

A Bizottság észrevételei

Ebben az ügyben a fő probléma, hogy az olasz jogszabályok kötelező minimumtávolságot 
írnak elő a dohányárusító helyek között. Ezért azok a gazdasági szereplők, akik egy már 
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működő bárban kívánnak dohánytermékeket értékesíteni, kötelesek figyelembe venni a két 
dohányárusító hely közötti távolság tekintetében törvényileg előírt minimumkövetelményt, és 
nem engedélyezett számukra dohánytermékek értékesítése abban az esetben, ha a 
minimumtávolságon belül már működik dohányárusító hely. Mivel azonban a hagyományos 
bárok tekintetében nem írtak elő kötelező minimumtávolságot, a meglévő bároktól való 
távolságtól függetlenül bárhol lehet új bárt nyitni.

Mivel a petíció benyújtója által felvetett probléma főként Olaszországra korlátozódik, és 
jelenleg nincs határokon átnyúló vetülete, a Bizottság felvette a kapcsolatot az olasz 
hatóságokkal az EU kísérleti projektjén1 keresztül. 

Az olasz hatóságok azt a választ adták, hogy a dohánytermékek kiskereskedelmi forgalmazása 
állami monopólium volt, amelyet koncesszió formájában (egy meghatározott időtartamra) 
átengedtek a magánszektor részére az állami monopóliumok autonóm igazgatásáért felelős 
regionális hatóságokon (Uffici Regionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di 
Stato) keresztül. Ennek célja, hogy egy egyszerű engedélyezési eljárás (amely a dohányboltok 
számának növekedését idézheti elő) helyett alkalmazott koncesszió révén jobban ellenőrizni 
tudják az értékesítési helyeket. 

A szóban forgó jogi szabályozás nem tűnik megkülönböztető jellegűnek: a dohánytermékeket 
forgalmazó kiskereskedelmi egységekre vonatkozó koncessziót olasz és uniós gazdasági 
szereplők egyaránt megkaphatják.

Az olasz hatóságok a szóban forgó rendelkezéseket azzal indokolják, hogy erre a 
közegészségügy miatt a dohányárusítás szigorú ellenőrzése céljából feltétlenül szükség van. 
Az ezzel kapcsolatos jelenlegi közösségi politika tágabb összefüggésében is ennek kellene 
megvalósulnia, hogy a tagállamokat a dohánypiac ellenőrzésének javítására és a 
dohányfogyasztás visszaszorítására ösztönözzék.

Az olasz kormány szerint a cél az, hogy az értékesítések korlátlan növekedése miatt 
gyakoribbá váló dohányfogyasztást és dohányzást visszaszorítsák. A szóban forgó intézkedés 
a dohánypiac ellenőrzésével kapcsolatos olasz politika részét képezi, mivel tiltja a 
forgalmazási, illetve reklámtevékenységek bizonyos formáit, adópolitikaként szolgál, a 
dohánytermékek forgalmazóitól megköveteli annak megállapítását, hogy a vásárlók elég 
idősek-e, összhangban a nemzeti jog által megállapított korhatárral (Olaszország azt 
mérlegeli, hogy a dohánytermékek vásárlására vonatkozó alsó korhatárt 16-ról 18 évre emeli), 
a dohányzáshoz kapcsolódó egészségügyi kockázatok tekintetében tudatosságnövelő 
kampányokat foglal magában stb. 

A Bizottság rendelkezésére álló információk alapján, mivel a dohánytermékek bizonyos 
értékesítési és forgalmazási formái (pl. automaták) lehetővé teszik, hogy gyermekek és 
fiatalkorúak is hozzáférjenek e termékekhez, az olasz hatóságok felülvizsgálták azokat a 
feltételeket, amelyek mellett a dohányboltokhoz tartozó dohányautomaták üzemeltethetők (pl. 
személyazonosító igazolvány kérése mind a régi, mind az új automatáknál). 
                                               
1 A Bizottság nemrég több tagállammal is megállapodott abban, hogy az EU kísérleti projektjén keresztül együttműködnek ezen 
információcsere- és problémamegoldási eljárás sebességének és hatékonyságának javítása céljából.  A Bizottság célja annak biztosítása, hogy 
a polgárok minél hamarabb mindenre kiterjedő választ kapjanak ezen eljárás keretében, amelynek részét képezi a tagállamok hatóságaival 
elektronikus úton folytatott információcsere is. Az EU kísérleti projektjének működési alapját egy legfeljebb 10 hetes határidő jelenti.
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Következtetés

Tekintettel a közegészség dohánytermékekkel szembeni védelmével kapcsolatos közösségi és 
nemzeti szintű általános politikára, a Bizottság nem tartja szükségesnek az ügy további 
kivizsgálását. 


