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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0586/2011 dėl prekybos diskriminacijos ir nesąžiningos 
konkurencijos, atsirandančios Italijos valdžios institucijoms netaikant 
Direktyvos 2006/123/EB ir su ja susijusio įstatymo galią turinčio dekreto 
Nr. 59/2010, kurią pateikė Italijos pilietis Gennaro Sepe

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į tai, kad Italijoje rūkalų parduotuvėse automatiškai gali 
būti ir baras, o barų savininkai negali verstis ir rūkalų prekyba.

Taip atsiranda prekybos diskriminacija ir yra netinkamai taikoma Paslaugų 
direktyva 2006/123/EB.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. vasario 17 d.

„Atsižvelgdamas į Paslaugų direktyvos taikymą, peticijos pateikėjas teigia, kad esama 
prekybos diskriminacijos ir nesąžiningos konkurencijos apraiškų, dėl kurių rūkalų 
parduotuvėms sudaromos palankios sąlygos, nes jose gali būti ir baras, tačiau barams šios 
sąlygos netaikomos, nes jie negali verstis ir rūkalų prekyba.

Komisijos pastabos

Remiantis Valstybės monopolijų autonominės administracijos padalinių 
(it. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, AAMS, 
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http://www.aams.gov.it/?id=3008) tinklalapyje pateikta informacija, barai iš esmės gali verstis 
ir rūkalų prekyba.

Tačiau taikomos skirtingos taisyklės dėl mažiausių privalomų atstumų tarp tabako gaminių 
pardavimo vietų. Iš tikrųjų ekonominės veiklos vykdytojas, norintis parduoti tabako gaminius 
veikiančiame bare, privalo laikytis teisės aktuose nustatytų mažiausių atstumų tarp dviejų 
tabako gaminių pardavimo vietų; jam nebus leista prekiauti tabako gaminiais, jei tabako 
gaminių pardavimo vieta jau yra įsteigta šiuo mažiausiu atstumu. Tačiau, kadangi mažiausias 
privalomas atstumas tarp paprastų barų nenustatytas, naują barą galima atidaryti nepaisant jo 
atstumo iki jau veikiančių barų.

Dėl šio Italijos teisės aktų aspekto peticijos pateikėjas jau buvo pateikęs peticiją 
Nr. 1602/2008. Atsakydama į tą peticiją Komisija padarė išvadą, kad, jos manymu, 
atsižvelgiant į bendrą politiką Bendrijos ir nacionaliniu lygmeniu visuomenės sveikatos 
apsaugos nuo tabako gaminių daromos žalos srityje, šiam klausimui išnagrinėti nereikia atlikti 
papildomų tyrimų.

Šioje nagrinėjamoje peticijoje nėra jokių naujų aspektų, išskyrus tai, kad joje nurodoma 
Paslaugų direktyva. Argumentai ir išvados, išdėstytos peticijoje Nr. 1602/2008, irgi yra 
pagrįsti Paslaugų direktyva.

Išvados

Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą informaciją Komisija mano, kad šiam klausimui išnagrinėti 
nereikia atlikti papildomų tyrimų.“


