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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0586/2011, którą złożył Gennaro Sepe (Włochy) w sprawie 
dyskryminacji handlowej i niesprawiedliwej konkurencji wynikającej z 
niestosowania przez włoskie władze dyrektywy 123/2006/WE i powiązanego 
dekretu ustawodawczego nr 59/2010

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że we Włoszech właściciele sklepów tytoniowych mogą 
automatycznie świadczyć również usługi barowe, co nie jest możliwe w przypadku 
właścicieli barów.

Jego zdaniem taka sytuacja stanowi dyskryminację handlową i przykład niewłaściwego 
stosowania dyrektywy usługowej (123/2006/WE).

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

W kontekście zastosowania dyrektywy usługowej składający petycję twierdzi, że dochodzi do 
dyskryminacji handlowej i nieuczciwej konkurencji z korzyścią dla sprzedawców wyrobów 
tytoniowych, którzy mogą zacząć prowadzić bar-punkt sprzedaży tytoniu, natomiast w 
przypadku barów nie można uczynić tego samego i przekształcić je również w punkty 
sprzedaży tytoniu.

Uwagi Komisji
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Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej AAMS (L’Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato, http://www.aams.gov.it/?id=3008) z zasady bary również 
mogą stać się sklepami tytoniowymi.

Jednak odmienne przepisy mają zastosowanie wobec obowiązkowej minimalnej odległości 
między punktami sprzedaży tytoniu. W rzeczywistości przedsiębiorca, który chce sprzedawać 
wyroby tytoniowe w istniejącym już barze, musi zachować minimalną odległość między 
dwoma punktami sprzedaży tytoniu wymaganą na mocy prawa i nie uzyska zezwolenia na 
sprzedaż jakichkolwiek wyrobów tytoniowych, jeżeli w tej minimalnej odległości istnieje już 
jakiś punkt sprzedaży tytoniu. Nie określa się jednak minimalnej obowiązkowej odległości 
między dwoma barami. Nowy bar może powstać bez względu na odległość od baru już 
istniejącego. 

Ten aspekt włoskiego ustawodawstwa był już przedmiotem petycji 1602/2008 autorstwa tego 
samego składającego petycję. W odpowiedzi na rzeczoną petycję stwierdzono, że mając na 
uwadze prowadzoną na szczeblu wspólnotowym i krajowym ogólną politykę dotyczącą 
ochrony zdrowia publicznego przed wpływem wyrobów tytoniowych, Komisja nie uznała za 
właściwe, by dalej zajmować się tą sprawą poprzez prowadzenie dalszych postępowań 
wyjaśniających. 

W swojej obecnej petycji składający petycję nie poruszył żadnych nowych aspektów z 
wyjątkiem odniesień do dyrektywy usługowej. Te same argumenty i wnioski sformułowane w 
przypadku petycji 1602/2008 mają zastosowanie na mocy dyrektywy usługowej.

Wnioski

W świetle powyższego Komisja nie uznaje za właściwe, by dalej zajmować się tą sprawą 
poprzez zainicjowanie dalszych postępowań wyjaśniających.


