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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1602/2008, adresată de Gennaro Sepe, de cetăţenie italiană, în numele 
Paradise S.A.S. di Sepe Gennaro & C, privind transformarea unui punct de 
comercializare a tutunului într-un bar și viceversa

1. Rezumatul petiţiei

Petiționarul se întreabă de ce în Italia un punct de comercializare a tutunului poate fi 
transformat într-un bar, dar un bar nu poate fi transformat într-un punct de comercializare a 
tutunului. Între punctele de comercializare a tutunului trebuie să existe o distanță de cel puțin 
200 de metri. Această regulă nu se aplică în cazul barurilor. Petiționarul consideră că această 
regulă generează concurență neloială atunci când punctele de comercializare a tutunului se 
transformă în baruri și viceversa. Petiționarul solicită abrogarea acestei reguli.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Petiționarul se întreabă de ce în Italia un punct de comercializare a tutunului poate fi 
transformat într-un bar, dar un bar nu poate fi transformat într-un punct de comercializare a 
tutunului. 

Observaţiile Comisiei

Principala problemă în cazul de faţă este aceea că legislaţia italiană prevede ca între două 
puncte de comercializare a tutunului să existe în mod obligatoriu o distanţă minimă. Prin 
urmare, un operator economic care doreşte să comercializeze tutun într-un bar existent este 
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obligat să respecte distanţa minimă dintre două puncte de comercializare a tutunului prevăzută 
de lege şi nu-i va fi permisă vânzarea niciunui produs din tutun în cazul în care în intervalul 
minim prevăzut de lege există deja un punct de comercializare a tutunului. Totuşi, deoarece 
nu există nicio distanţă minimă obligatorie între două baruri obişnuite, un bar nou poate fi 
înfiinţat, oricât de aproape s-ar situa de un bar deja existent.

Deoarece problema adusă în discuţie se limitează în principal la Italia, fără a avea un caracter 
transfrontalier relevant, Comisia a contactat autorităţile italiene prin intermediul programului 
pilot al UE1. 

Autorităţile italiene au răspuns că statul deţine monopolul asupra comerţului de tutun cu 
amănuntul, monopol ce a fost concesionat (pentru o anumită perioadă de timp) sectorului 
privat prin birourile regionale ale Administraţiei autonome a monopolurilor de stat (Uffici 
Regionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato). Obiectivul este deţinerea 
unui control mai bun asupra punctelor de vânzare prin concesiune, în locul unei simple 
proceduri de autorizare, care ar putea duce la creşterea numărului punctelor de comercializare 
a tutunului.

Legislaţia în discuţie nu pare să fie discriminatorie: concesiunea punctelor de comercializare
cu amănuntul poate fi acordată atât operatorilor italieni, cât şi celor din UE.

Autorităţile italiene justifică măsurile în discuţie prin motive imperative ce ţin de sănătatea 
publică, printr-un control strict al punctelor de comercializare a tutunului. Aceasta s-ar 
întâmpla în contextul mai larg al actualei politici comunitare în acest domeniu, care vizează 
încurajarea statelor membre pentru a îmbunătăţi controlul comercializării tutunului şi 
descurajarea consumului de tutun.

Conform guvernului italian, scopul este reducerea consumului de tutun şi a incidenţei 
fumatului datorate unei creşteri necontrolate a vânzărilor. Măsura face parte din politica 
italiană de control al comercializării tutunului, la fel ca şi interzicerea unor anumite forme de 
marketing sau publicitate, din politica fiscală, prin care vânzătorilor de tutun li se cere să 
stabilească dacă cei care cumpără sunt suficient de maturi, conform limitei de vârstă stabilite 
de legislaţia naţională (Italia intenţionează să modifice vârsta minimă la care este permisă 
cumpărarea tutunului, de la 16 la 18 ani), campanii menite să sensibilizeze populaţia cu 
privire la riscurile asupra sănătăţii asociate fumatului etc.

Deoarece anumite forme de vânzare şi distribuţie a produselor de tutun facilitează accesul 
copiilor şi adolescenţilor la aceste produse (adică distribuitoarele automate), conform 
informaţiilor aflate la dispoziţia Comisiei, autorităţile italiene au întreprins o revizuire a 
condiţiilor în care distribuitoarele automate de tutun ce aparţin magazinelor de tutun pot opera 
(adică obligaţia de a prezenta un act de identitate pentru ambele tipuri de distribuitoare, vechi 
sau noi).

                                               
1 Comisia a convenit recent cu un număr de state membre să lucreze la îmbunătăţirea vitezei şi eficienţei acestui 
schimb de informaţii, precum şi a procesului de soluţionare a problemelor, prin intermediul unui proiect pilot, 
„Pilot UE”. Comisia vizează asigurarea faptului că cetăţenii primesc o reacţie completă în cel mai scurt timp 
posibil prin intermediul acestui proces, care implică un schimb de informaţii cu autorităţile statelor membre prin 
mijloace electronice. Programul Pilot UE funcţionează pe baza unui termen de maximum zece săptămâni.
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Concluzie

Având în vedere politica generală naţională şi comunitară privind protecţia sănătăţii publice 
împotriva produselor de tutun, Comisia nu consideră că este necesară continuarea acestui caz 
prin întreprinderea altor investigaţii.


