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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0586/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Gennaro 
Sepe, par diskrimināciju tirdzniecībā un negodīgu konkurenci, kas radusies 
tādēļ, ka Itālijas varas iestādes nepiemēro Direktīvu 2006/123/EK un ar to 
saistīto Likumdošanas dekrētu Nr. 59/2010

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Itālijas tabakas izstrādājumu tirgotāji automātiski var 
sniegt arī bāra pakalpojumus, taču tas nav iespējams bāru īpašniekiem.

Viņš apgalvo, ka šāda situācija uzskatāma par diskrimināciju tirdzniecībā un Pakalpojumu 
direktīvas (Direktīva 2006/123/EK) nepareizu piemērošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 26. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 17. februārī

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka saistībā ar Pakalpojumu direktīvas piemērošanu pastāv 
diskriminācija tirdzniecībā un negodīga konkurence, kas labvēlīga tabakas izstrādājumu 
tirgotājiem, kuri vienlaicīgi var kļūt par bāra pakalpojumu sniedzējiem un tabakas 
izstrādājumu pārdevējiem, taču bāru īpašniekiem tas nav iespējams — viņi nevar vienlaicīgi 
kļūt arī par tabakas izstrādājumu pārdevējiem.

Komisijas komentāri

Saskaņā ar AAMS (L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato) tīmekļa vietnē 
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(http://www.aams.gov.it/?id=3008) pieejamo informāciju bāru īpašnieki principā var kļūt bāra 
pakalpojumu sniedzējiem, kas piedāvā arī tabakas izstrādājumus.

Tomēr attiecībā uz obligāto minimālo distanci starp tabakas izstrādājumu tirdzniecības vietām 
tiek piemēroti atšķirīgi noteikumi. Faktiski komersantam, kas vēlas pārdot tabakas 
izstrādājumus jau esošā bārā, jāievēro tiesību aktos noteiktā obligātā distance starp divām 
tabakas izstrādājumu tirdzniecības vietām, un viņam netiks atļauta nekādu tabakas 
izstrādājumu tirdzniecība, ja šīs distances robežās jau atrodas kāds tabakas izstrādājumu 
tirdzniecības punkts. Taču starp parastiem bāriem obligātā minimālā distance nav noteikta, 
tāpēc jaunu bāru var atvērt neatkarīgi no tā, kādā attālumā tas atrodas no jau esoša bāra. 

Par šo Itālijas tiesību aktu aspektu šis pats lūgumraksta iesniedzējs jau ir iesniedzis 
lūgumrakstu Nr. 1602/2008. Atbildē uz lūgumrakstu Nr. 1602/2008 tika secināts, ka, ņemot 
vērā Kopienas un valstu vispārējo politiku attiecībā uz sabiedrības veselības aizsardzību pret 
tabakas izstrādājumiem, Komisija neuzskata par vajadzīgu turpināt šo lietu un uzsākt papildu 
izmeklēšanu. 

Šajā lūgumrakstā iesniedzējs nav sniedzis jaunas ziņas, tikai atsaucies uz Pakalpojumu 
direktīvu. Arī Pakalpojumu direktīvas kontekstā spēkā ir tie paši argumenti un secinājumi, kas 
pausti attiecībā uz lūgumrakstu Nr. 1602/2008.

Secinājumi

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija neuzskata par vajadzīgu turpināt šo lietu un uzsākt 
papildu izmeklēšanu.


