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Komisja Petycji

1.9.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1602/2008, którą złożył Gennaro Sepe (Włochy) w imieniu Paradise 
S.A.S. di Sepe Gennaro & C, w sprawie zmiany statusu punktów sprzedaży 
tytoniu na bary i vice versa

1. Streszczenie petycji

Składający petycję pragnie dowiedzieć się, dlaczego we Włoszech dopuszcza się zmianę 
statusu punktów sprzedaży tytoniu na bary, lecz bary nie mogą zmienić statusu na punkty 
sprzedaży tytoniu. Podczas gdy punkty sprzedaży tytoniu muszą znajdować się w odległości 
co najmniej 200 m od siebie, wymóg ten nie ma zastosowania w przypadku barów. 
Składający petycję twierdzi, że zasada ta przyczynia się do występowania nieuczciwej 
konkurencji w odniesieniu do zmiany statusu punktów sprzedaży tytoniu na bary i vice versa 
oraz wzywa do jej zniesienia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Składający petycję pragnie dowiedzieć się, dlaczego we Włoszech dopuszcza się zmianę 
statusu punktów sprzedaży tytoniu na bary, lecz bary nie mogą zmienić statusu na punkty 
sprzedaży tytoniu.

Uwagi Komisji

Głównym problemem w przedmiotowej sprawie jest to, że włoskie ustawodawstwo 
przewiduje obowiązkową minimalną odległość między punktami sprzedaży tytoniu.
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W związku z tym przedsiębiorca, chcąc sprzedawać wyroby tytoniowe w istniejącym barze, 
jest zmuszony do przestrzegania minimalnej odległości między dwoma punktami sprzedaży 
tytoniu przewidzianej przez prawo i nie będzie uprawniony do sprzedawania jakichkolwiek 
produktów tytoniowych w przypadku, gdy punkt sprzedaży tytoniu istnieje już w odległości 
mniejszej niż wymagana. Ponieważ jednak nie ma obowiązkowej minimalnej odległości 
między zwykłymi barami, możliwe jest utworzenie nowego baru obok już istniejącego bez 
względu na odległość.

Ponieważ kwestia poruszona przez składającego petycję odnosi się głównie do Włoch i nie 
ma faktycznego istotnego charakteru transgranicznego, Komisja skontaktowała się z włoskimi 
władzami, korzystając z unijnego projektu pilotażowego1.

Włoskie władze odpowiedziały, że to państwo ma monopol na sprzedaż detaliczną tytoniu,
w której sektor prywatny mógł uczestniczyć po uzyskaniu koncesji (na czas ograniczony)
w regionalnych biurach Niezależnego Urzędu ds. Monopolu Państwa (Uffici Regionali 
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato). Ma to na celu sprawowanie lepszej 
kontroli nad punktami sprzedaży za pośrednictwem koncesji, a nie prostej procedury 
zatwierdzania, która mogłaby przyczynić się do zwiększenia liczby punktów sprzedaży
tytoniu.

Wydaje się, że przedmiotowe ustawodawstwo nie ma charakteru dyskryminującego: koncesja 
dla punktów detalicznej sprzedaży tytoniu może zostać przyznana zarówno 
przedsiębiorstwom włoskim, jak i przedsiębiorstwom z innych państw UE.

Włoskie władze uzasadniają rzeczone przepisy przyczynami o charakterze zasadniczym, 
odnoszącymi się do ochrony zdrowia publicznego poprzez ścisłą kontrolę sprzedaży tytoniu. 
Mieściłoby się to w szerszym kontekście obecnej polityki Wspólnoty w tym obszarze,
ukierunkowanej na zachęcanie państw członkowskich do zwiększania kontroli wyrobów 
tytoniowych oraz na zniechęcanie do konsumpcji tytoniu.

Według włoskiego rządu ma to na celu ograniczenie konsumpcji tytoniu oraz częstości 
palenia związanej z niekontrolowanym wzrostem sprzedaży. Przedmiotowy przepis wchodzi
w zakres włoskiej polityki kontroli wyrobów tytoniowych, obejmującej również zakaz 
stosowania określonych form marketingu lub sposobów reklamowania, politykę podatkową, 
zobowiązywanie sprzedawców do określania wieku kupujących zgodnie z minimalnym 
wiekiem określonym na mocy prawa krajowego (Włochy zamierzają zmienić dolną granicę 
wieku umożliwiającą zakup wyrobów tytoniowych z 16 na 18 lat), kampanie zwiększające 
świadomość zagrożeń dla zdrowia związanych z paleniem tytoniu itp.

Ponieważ zgodnie z informacjami dostępnymi Komisji niektóre formy sprzedaży i dystrybucji 
wyrobów tytoniowych ułatwiają dostęp do tych wyrobów dzieciom i młodzieży (np. automaty 
do sprzedaży), włoskie władze rozpoczęły przegląd warunków, na jakich automaty do 
                                               
1 Komisja niedawno zgodziła się prowadzić z kilkoma państwami członkowskimi – w ramach pilotażowego 
projektu „EU Pilot” – współpracę na rzecz przyspieszenia i zwiększenia wydajności tego rodzaju wymiany 
informacji oraz procesu rozwiązywania problemów. Celem Komisji jest dopilnowanie, aby za pośrednictwem 
tego procesu obywatele uzyskiwali pełną odpowiedź tak szybko, jak to możliwe. Pociąga to za sobą wymianę 
informacji w formie elektronicznej z władzami państw członkowskich. Projekt „EU Pilot” działa na zasadzie 
maksymalnego okresu oczekiwania równego dziesięciu tygodniom.
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sprzedaży wyrobów tytoniowych należące do punktów sprzedaży tytoniu mogą działać 
(np. obowiązek posiadania karty identyfikacyjnej zarówno dla starych, jak i dla nowych 
automatów).

Wniosek

Uwzględniając ogólną politykę odnoszącą się do ochrony zdrowia publicznego przed 
wyrobami tytoniowymi, jaka obowiązuje na szczeblu wspólnotowym i krajowym, Komisja 
uznaje prowadzenie dalszych dochodzeń w tej sprawie za nieodpowiednie.


