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Tárgy: Gennaro Sepe olasz állampolgár által benyújtott 0586/2011. számú petíció a 
123/2006/EK irányelv, illetve az annak végrehajtásáról szóló 0586/2011. 
számú törvényrendelet olasz hatóságok által történő alkalmazásának 
elmulasztásából eredő kereskedelmi megkülönböztetésről és tisztességtelen 
versenyről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy Olaszországban a dohányárusok automatikusan italt is 
árusíthatnak, míg a bártulajdonosok nem forgalmazhatnak dohányárut.

Ez a helyzet hátrányos megkülönböztetést eredményez a kereskedelemben, valamint a belső 
piaci szolgáltatásokról szóló 123/2006/EK irányelv helytelen alkalmazását jelenti.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. február 17.

A szolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazásával összefüggésében a petíció benyújtója azt 
állítja, hogy kereskedelmi megkülönböztetés és tisztességtelen verseny áll fenn a 
dohányárusok javára, akik árusíthatnak szeszes italokat is, míg a bárokra eltérő feltételek 
vonatkoznak, ott ugyanis a szeszes ital mellett nem forgalmazhatnak dohányárut is. 

A Bizottság észrevételei
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Az AAMS (L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, 
http://www.aams.gov.it/?id=3008) honlapján elérhető információk alapján a bárok a szeszes 
italok mellett elvileg dohányárut is árusíthatnak. 

Ugyanakkor eltérő szabályok vonatkoznak a dohányárusító helyek közötti kötelező 
minimumtávolságra. Az a gazdasági szereplő, aki dohánytermékeket kíván árusítani egy 
működő bárban, csakugyan köteles tiszteletben tartani az egyes dohányárusító helyek közötti, 
törvényben előírt minimumtávolságot, és nem árusíthat dohánytermékeket abban az esetben, 
ha a minimumtávolságon belül már működik egy dohányárusító hely. Mivel azonban a 
hagyományos bárok közötti távolságra vonatkozóan nem állapítottak meg kötelező 
minimumot, új bárt egy működő bártól bármilyen távolságban létrehozhatnak. 

Az olasz jog említett aspektusával már az 1602/2008. sz. petíció is foglalkozott, amelyet 
ugyanez a személy nyújtott be. Az említett petícióra adott válaszban arra a következtetésre 
jutottak, hogy ami a dohánytermékekkel szembeni közegészségügyi védelemhez kapcsolódó 
közösségi és nemzeti szintű általános politikát illeti, a Bizottság nem tartja szükségesnek, 
hogy az ügyben további vizsgálatot folytassanak. 

Jelenlegi petíciójában a petíció benyújtója nem szolgál új információkkal azon kívül, hogy a 
szolgáltatásokról szóló irányelvre hivatkozik. A szolgáltatásokról szóló irányelvvel 
összefüggésben is az 1602/2008. sz. petícióban foglalt érvek és következtetések érvényesek.

Következtetések

A fentiek alapján a Bizottság nem tartja indokoltnak az ügy további kivizsgálását.


