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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

17.2.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0586/2011, внесена от Gennaro Sepe, с италианско гражданство, 
относно дискриминационни търговски практики и нелоялна конкуренция 
поради неприлагане на Директива 123/2006/ЕО и съответно на Закон 59/2010 
от страна на италианските органи

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че в Италия магазините за продажба на тютюневи 
изделия могат автоматично да упражняват дейност като кафенета, но обратното не е 
възможно за собствениците на кафенета.

Той твърди, че това положение представлява дискриминационна търговска практика и 
неправилно прилагане на Директивата за услугите 123/2006/ЕО.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

В контекста на приложение на Директивата за услугите, вносителят на петицията 
твърди, че съществува търговска дискриминация и нелоялна конкуренция в полза 
магазините за продажба на тютюневи изделия, които могат да се превърнат в кафенета, 
докато кафенетата не могат да направят същото и да станат магазини за продажба на 
тютюневи изделия.

Съображения на Комисията



PE483.569v01-00 2/2 CM\892889BG.doc

BG

В съответствие с информацията, налична на уеб сайта на AAMS (L'Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato, http://www.aams.gov.it/?id=3008), по принцип кафенетата 
също могат да станат магазини за продажба на тютюневи изделия.

Прилагат се обаче различни правила по отношение на задължителното минимално 
разстояние между пунктовете за продажба на тютюневи изделия. Всъщност даден 
икономически оператор, който желае да продава тютюневи изделия в съществуващо 
кафене, е длъжен да спази минималното разстояние между два пункта за продажба на 
тютюневи изделия, изисквано от закона, и няма да му бъде позволено да продава 
тютюневи изделия, в случай че вече е създаден пункт за продажба на тютюневи 
изделия в рамките на това минимално разстояние. Не съществува обаче минимално 
задължително разстояние между обикновени кафенета, ново кафене може да се открие 
независимо от близостта му до вече съществуващо кафене. 

Този аспект на италианското законодателство вече беше предмет на Петиция № 
1602/2008 от същия вносител. Съгласно отговора на тази петиция, като се има предвид 
общата политика на общностно и национално равнище по отношение на защитата на 
общественото здраве от тютюневи изделия Комисията не счита за уместно да 
продължава разглеждането на случая чрез предприемане на по-нататъшно разследване. 

Вносителят на петицията не повдига нови елементи в настоящата си петиция, освен 
това, че тя се отнася до Директивата за услугите. Съгласно Директивата за услугите се 
прилагат същите аргументи и заключения като определените за Петиция 1602/2008.

Заключения

В светлината на горепосоченото Комисията не счита за уместно да продължава 
разглеждането на случая чрез предприемане на по-нататъшно разследване.


