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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0586/2011 af Gennaro Sepe, italiensk statsborger, om handelsmæssig 
forskelsbehandling og uærlig konkurrence som følge af de italienske 
myndigheders manglende gennemførelse af direktiv 123/2006/EF og det 
tilhørende lovdekret 59/2010

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at tobakshandlerne i Italien automatisk også kan drive bar, men at dette 
ikke er muligt for indehaverne af en bar.

Denne situation indebærer en handelsmæssig forskelsbehandling og en forkert anvendelse af 
servicedirektivet 123/2006/EF.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. februar 2012

"Andrageren hævder i forbindelse med servicedirektivets anvendelsesområde, at der er tale 
om handelsmæssig forskelsbehandling og uærlig konkurrence, der tilgodeser tobakshandlere, 
som også har mulighed for at drive bar, i forhold til barer, der ikke har mulighed for også at 
sælge tobak.

Kommissionens bemærkninger

Ifølge de oplysninger, der er til rådighed på websiden for AAMS (L'Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato, http://www.aams.gov.it/?id=3008), kan barer i princippet 
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også sælge tobaksvarer.

Der er imidlertid forskellige krav til de obligatoriske minimumsafstande, der må være mellem 
tobaksforhandlere. Derfor er en økonomisk operatør, som ønsker at sælge tobaksvarer i en 
eksisterende bar, forpligtet til at overholde den minimumsafstand mellem to 
tobakssalgssteder, der er fastsat i lovgivningen, og vil ikke få lov til at sælge tobaksvarer, hvis 
der allerede findes et salgssted inden for denne minimumsafstand. Da der imidlertid ikke 
findes nogen obligatorisk minimumsafstand mellem almindelige barer, kan der etableres en 
ny bar, uanset hvor tæt den ligger på en allerede eksisterende bar. 

Dette aspekt af den italienske lovgivning er allerede emnet for andragende nr. 1602/2008 fra 
samme andrager. I svaret på det pågældende andragende konkluderedes det, at Kommissionen 
i lyset af den generelle politik på fællesskabsplan og nationalt plan om beskyttelse af 
folkesundheden mod tobaksvarer ikke mener, at det vil være hensigtsmæssigt at forfølge 
denne sag med gennemførelse af yderligere undersøgelser. 

Andrageren har ikke rejst yderligere spørgsmål i nærværende andragende ud over, at der 
henvises til servicedirektivet. De samme argumenter og konklusioner som fastsat for 
andragende 1602/2008 finder anvendelse i henhold til servicedirektivet.

Konklusioner

I lyset af ovenstående vurderer Kommissionen, at det ikke er nødvendigt at gå videre med 
denne sag."


