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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0586/2011 του Gennaro Sepe, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
εισαγωγή διακρίσεων στο εμπόριο και τον αθέμιτο ανταγωνισμό ως 
αποτέλεσμα της μη εφαρμογής εκ μέρους των ιταλικών αρχών της οδηγίας 
123/2006/ΕΚ και του σχετικού νομοθετικού διατάγματος 59/2010

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων δηλώνει ότι στην Ιταλία τα καπνοπωλεία μπορούν να παρέχουν αυτόματα και 
υπηρεσίες μπαρ, αν και αυτό δεν είναι δυνατό για τους ιδιοκτήτες μπαρ.

Ισχυρίζεται ότι η κατάσταση αυτή ισοδυναμεί με εισαγωγή διακρίσεων στο εμπόριο και 
εσφαλμένη εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες, 123/2006/ΕΚ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι 
εισάγεται εμπορική διάκριση και δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός προς όφελος των 
καπνοπωλείων τα οποία μπορούν να παρέχουν και υπηρεσίες μπαρ ενώ τα μπαρ δεν μπορούν 
να παρέχουν αντίστοιχα και υπηρεσίες καπνοπωλείου.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Βάσει των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ιταλικής ανεξάρτητης 
διαχειριστικής αρχής των κρατικών μονοπωλίων AAMS (L'Amministrazione autonoma dei 
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monopoli di Stato, http://www.aams.gov.it/?id=3008), κατά κανόνα τα μπαρ μπορούν να 
παρέχουν τόσο υπηρεσίες μπαρ όσο και υπηρεσίες καπνοπωλείου.

Ωστόσο, εφαρμόζονται διαφορετικοί κανόνες όσον αφορά τις υποχρεωτικές ελάχιστες 
αποστάσεις μεταξύ των σημείων πώλησης προϊόντων καπνού. Ουσιαστικά, ένας οικονομικός 
φορέας που επιθυμεί να πουλήσει προϊόντα καπνού σε υπάρχον μπαρ υποχρεούται να τηρήσει 
τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ δύο σημείων πώλησης καπνού τις οποίες προβλέπει η 
νομοθεσία, και δεν πρόκειται να λάβει άδεια πώλησης προϊόντων σε περίπτωση που υπάρχει 
ήδη εγκατεστημένο κατάστημα πώλησης τέτοιων προϊόντων εντός αυτής της ελάχιστης 
απόστασης. Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν υφίσταται υποχρεωτική ελάχιστη απόσταση μεταξύ 
απλών μπαρ, ένα νέο μπαρ μπορεί να δημιουργηθεί ανεξαρτήτως της απόστασής του από τα 
ήδη υπάρχοντα μπαρ. 

Αυτή η πτυχή της ιταλικής νομοθεσίας έχει ήδη τεθεί ως θέμα στο πλαίσιο της αναφοράς 
1602/2008 που υπεβλήθη από τον ίδιο αναφέροντα. Η απάντηση στην εν λόγω αναφορά 
κατέληγε στο συμπέρασμα ότι, λαμβανομένης υπόψη της γενικής πολιτικής που ακολουθείται 
για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι των προϊόντων καπνού τόσο σε εθνικό όσο και 
σε κοινοτικό επίπεδο, η Επιτροπή δεν έκρινε σκόπιμο να συνεχίσει την εξέταση και 
περαιτέρω διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης. 

Δεν έχουν εισαχθεί νέα στοιχεία από τον αναφέροντα στην παρούσα αναφορά πέραν του ότι 
κάνει μνεία στην οδηγία για τις υπηρεσίες. Ισχύουν τα ίδια επιχειρήματα και συμπεράσματα 
όπως παρατίθενται στην αναφορά 1602/2008 βάσει της οδηγίας για τις υπηρεσίες.

Συμπεράσματα

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Επιτροπή δεν κρίνει απαραίτητο να συνεχίσει την εξέταση 
της παρούσας υπόθεσης αναλαμβάνοντας την περαιτέρω διερεύνησή της.


