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Tema: Peticija Nr. 1602/2008 dėl tabako gaminių parduotuvių pervadinimo barais ir 
atvirkščiai, kurią pateikė Italijos pilietis Gennaro Sepe Paradise S.A.S. di 
Sepe Gennaro & C vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nori žinoti, kodėl Italijoje leidžiama tabako parduotuves pervadinti barais, 
tačiau barus pervadinti tabako parduotuvėmis draudžiama. Tabako parduotuvės viena nuo 
kitos negali būti arčiau nei 200 metrų, tačiau barams šis reikalavimas netaikomas. Peticijos 
pateikėjas tai ginčydamas teigia, kad dėl šios taisyklės atsiranda nesąžininga konkurencija dėl 
tabako parduotuvių pervadinimo barais ir atvirkščiai ir ragina ją panaikinti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. kovo 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Peticijos pateikėjas nori žinoti, kodėl Italijoje leidžiama tabako parduotuves pervadinti 
barais, tačiau barus pervadinti tabako parduotuvėmis draudžiama.

Komisijos pastabos

Šiuo atveju pagrindinis dalykas yra tas, kad Italijos teisės aktuose nustatyti privalomi 
mažiausi atstumai tarp tabako gaminių pardavimo vietų. Tad ekonominės veiklos vykdytojas, 
norintis parduoti tabako gaminius veikiančiame bare, privalo laikytis teisės aktuose nustatytų 
mažiausių atstumų tarp dviejų tabako gaminių pardavimo vietų; jam nebus leista prekiauti 
tabako gaminiais, jei tabako gaminių pardavimo vieta jau yra įsteigta šiuo mažiausiu atstumu. 
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Tačiau, kadangi mažiausias privalomas atstumas tarp paprastų barų nenustatytas, naują barą 
galima atidaryti nepaisant jo atstumo iki jau veikiančių barų.

Kadangi šis peticijos pateikėjo iškeltas klausimas iš esmės aktualus tik Italijai ir faktiškai nėra 
būdingas tarptautiniu mastu, Komisija susisiekė su Italijos valdžios institucijomis per 
bandomąjį ES projektą1.

Italijos valdžios institucijos atsakė, kad valstybė turėjo mažmeninės prekybos tabako 
gaminiais monopoliją, kurią kaip koncesiją konkrečiam laikotarpiui suteikė privačiajam 
sektoriui dalyvaujant Valstybės monopolijų autonominės administracijos regioniniams 
padaliniams (Uffici Regionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato). Tikslas 
– geriau kontroliuoti prekybos vietas pasitelkiant koncesiją, o ne taikyti paprastą leidimų 
išdavimo procedūrą, kuri gali paskatinti tabako gaminių parduotuvių skaičiaus didėjimą.

Neatrodo, kad aptariami teisės aktai būtų diskriminaciniai: koncesija dėl tabako gaminių 
mažmeninės prekybos parduotuvių gali būti vienodai suteikta ir Italijos, ir ES ekonominės 
veiklos vykdytojams.

Italijos valdžios institucijos pateisina aptariamas nuostatas dėl su visuomenės sveikata 
susijusių būtinų priežasčių siekiant griežtai kontroliuoti tabako gaminių pardavimą. Tai būtų 
vykdoma remiantis šioje srityje taikoma Bendrijos politika, kurios tikslas yra skatinti 
valstybes nares gerinti tabako gaminių kontrolę ir mažinti tabako gaminių vartojimą.

Pasak Italijos Vyriausybės, siekiama mažinti tabako gaminių vartojimą ir rūkymo paplitimą, 
paskatintus nekontroliuojamos prekybos tabako gaminiais. Aptariama priemonė yra Italijos 
tabako gaminių kontrolės politikos priemonė, kaip ir tam tikrų formų pardavimo ar reklamos 
draudimas, mokesčių politika, pagal kurią reikalaujama, kad tabako gaminių pardavėjai 
įsitikintų, kad pirkėjai yra tinkamo amžiaus remiantis nacionalinėje teisėje nustatyta amžiaus 
riba (Italija planuoja, kad amžius, nuo kurio pirkėjams leidžiama įsigyti tabako gaminių, būtų 
pakeistas iš 16 į 18), sąmoningumo skatinimo kampanijos informuojant apie rūkymo keliamą 
pavojų sveikatai ir kt.

Kadangi dėl kai kurių tabako gaminių pardavimo ir platinimo formų vaikai ir paaugliai gali 
lengviau jų įsigyti (pvz., pasinaudoję pardavimo automatais), remiantis Komisijos turima 
informacija Italijos valdžios institucijos peržiūrėjo sąlygas, kuriomis gali būti statomi tabako 
parduotuvėms priklausantys automatiniai tabako gaminių pardavimo įrenginiai (t. y. 
reikalavimą seniems ir naujiems pardavimo automatams gauti tapatybės kortelę).

Išvada

Atsižvelgdama į bendrą politiką Bendrijos ir nacionaliniu lygmeniu visuomenės sveikatos 
apsaugos nuo tabako gaminių daromos žalos srityje Komisija mano, kad šiam klausimui 
išnagrinėti nereikia atlikti papildomų tyrimų.“

                                               
1. Komisija neseniai susitarė su keliomis valstybėmis narėmis dėti pastangas gerinant informacijos mainų ir problemų sprendimo tvarkos 
spartą ir veiksmingumą per bandomąjį ES projektą. Komisijos tikslas yra užtikrinti, kad piliečiams būtų kuo skubiau išsamiai atsakyta į 
rūpimus klausimus vadovaujantis ta tvarka, pagal kurią elektroniniu būdu keičiamasi informacija su valstybės narės valdžios institucijomis. 
Bandomasis ES projektas vykdomas nustatant ne ilgesnį nei dešimties savaičių terminą.


