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Lūgumrakstu komiteja

1.9.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1602/2008, ko „Paradise S.A.S. di Sepe Gennaro & C” vārdā 
iesniedza Itālijas valstspiederīgais Gennaro Sepe, par tabakas izstrādājumu kiosku 
pārveidošanu par bāriem un pretēji

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas zināt, kāpēc Itālijā ir pieļaujams, ka tabakas izstrādājumu 
kioskus pārveido par bāriem, bet nav pieļaujams, ka bārus pārveido par tabakas izstrādājumu 
kioskiem. Tabakas izstrādājumu kioskiem ir jāatrodas vismaz 200 metru attālumā citam no 
cita, bet uz bāriem šī prasība neattiecas. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šis noteikums 
veido negodīgu konkurenci attiecībā uz tabakas izstrādājumu kiosku pārveidošanu par bāriem 
un pretēji un aicina to atcelt.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 19. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs vēlas zināt, kāpēc Itālijā ir pieļaujams, ka tabakas izstrādājumu 
kioskus pārveido par bāriem, bet nav pieļaujams, ka bārus pārveido par tabakas izstrādājumu 
kioskiem.

Komisijas novērojumi

Galvenais šajā lietā ir tas, ka Itālijas tiesību akti paredz obligāto minimālo distanci starp 
tabakas izstrādājumu tirdzniecības vietām. Tāpēc komersantam, kurš vēlas pārdot tabakas 
izstrādājumus esošā bārā jāievēro minimālā distance starp divām tabakas izstrādājumu 
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tirdzniecības vietām, kuru prasa tiesību akti, un viņam netiks atļauta nekādu tabakas 
izstrādājumu tirdzniecība, ja tabakas izstrādājumu tirdzniecības punkts jau darbojas šīs 
minimālās distances robežās. Taču starp bāriem minimālā obligātā distance nav paredzēta, 
tāpēc jaunu bāru var atvērt neraugoties uz attālumu, kādā tas ir no jau esoša bāra.

Tā kā lūgumraksta iesniedzēja jautājums skar galvenokārt Itāliju un ir bez būtiskas pārrobežu 
ietekmes, Komisija sazinājās ar Itālijas varas iestādēm, izmantojot ES izmēģinājuma 
projektu1.

Itālijas varas iestādes atbildēja, ka valstij pieder tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecības 
monopols, kuru ar Valsts monopolu autonomās pārvaldes reģionālā biroja (Uffici Regionali 
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato) starpniecību piešķir kā koncesiju (uz 
noteiktu laika periodu) privātajam sektoram. Tā mērķis ir šo tirdzniecības punktu labāka 
kontrole, izmantojot koncesiju vienkāršas atļauju izsniegšanas procedūras vietā, kura varētu 
izraisīt tabakas izstrādājumu tirdzniecības vietu skaita pieaugumu.

Minētie tiesību akti nešķiet diskriminējoši: tabakas izstrādājumu tirdzniecības vietu koncesiju 
var piešķirt gan Itālijas, gan ES uzņēmumiem.

Itālijas varas iestādes pamato minētos noteikumus ar svarīgiem iemesliem attiecībā uz 
sabiedrības veselību, veicot stingrāku tabakas izstrādājumu pārdošanas kontroli. Tas notiek 
šajā jomā Kopienā spēkā esošās politikas plašākā kontekstā, kura mudina dalībvalstis uzlabot 
tabakas izstrādājumu kontroli un apkarot tabakas patēriņu.

Saskaņā ar Itālijas valdības sniegto informāciju tās mērķis ir samazināt tabakas izstrādājumu 
patēriņu un smēķēšanu, kuru izraisa nekontrolēts pārdošanas pieaugums. Minētais pasākums 
ir daļa no Itālijas tabakas izstrādājumu kontroles politikas, kura ietver arī noteiktu pārdošanas 
un reklamēšanas veidu aizliegumu, nodokļu politiku, prasību, lai pārdevējs noskaidro, ka 
pircēji ir pietiekami veci saskaņā ar valsts tiesību aktos noteikto vecuma ierobežojumu (Itālija 
plāno mainīt minimālo vecumu, no kura atļauts pirkt tabakas izstrādājumus, no 16 uz 
18 gadiem), kampaņas, kas informē par smēķēšanas izraisītiem veselības riskiem utt.

Tā kā noteikti tabakas izstrādājumu pārdošanas un izplatīšanas veidi veicina bērnu un 
pieaugušo piekļuvi šiem izstrādājumiem (t. i. cigarešu automāti), pēc Komisijas rīcībā esošās 
informācijas Itālijas varas iestādes uzsākušas nosacījumu pārskatīšanu, saskaņā ar kuriem 
drīkst strādāt tabakas izstrādājumu automāti, kas pieder tabakas izstrādājumu veikaliem (t. i. 
pienākums uzrādīt identitātes karti gan vecos, gan jaunos automātos).

Secinājums

Ņemot vērā Kopienas un valstu vispārējo politiku attiecībā uz sabiedrības veselības 
aizsardzību no tabakas izstrādājumiem, Komisija neuzskata par piemērotu turpināt šo lietu un 
uzsākt papildu izmeklēšanu.”

                                               
1 Komisija nesen vienojās ar vairākām dalībvalstīm strādāt pie šādas informācijas apmaiņas, problēmu risināšanas ātruma un efektivitātes 
uzlabošanas, īstenojot izmēģinājuma projektu „EU Pilot”. Komisijas mērķis ir nodrošināt, ka pilsoņi saņem izsmeļošu atbildi tik ātri, cik 
iespējams, īstenojot šo procesu, kurš ietver elektronisku informācijas apmaiņu ar dalībvalstīm. ES izmēģinājuma projekts paredz termiņu, kas 
nav garāks par desmit nedēļām.


