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Ref.: Petiția nr. 0586/2011, adresată de Gennaro Sepe, de cetățenie italiană, privind 
discriminarea comercială și concurența neloială pentru neaplicarea 
Directivei 2006/123/CE și a Decretului 59/2010 aferent de către autoritățile 
italiene

1. Rezumatul petiției

Petiționarul semnalează faptul că în Italia, tutungeriile pot să exercite în mod automat și 
activitatea de bar, dar acest lucru nu este posibil pentru proprietarii de baruri.

O asemenea situație ar duce la o discriminare comercială și la aplicarea incorectă a 
Directivei 2006/123/CE privind serviciile.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 februarie 2012

În contextul aplicării Directivei privind serviciile, petiționarul susține faptul că există o 
discriminare comercială și o concurență neloială care favorizează tutungeriile, care pot deveni 
tutungerii-bar, în timp ce barurile nu pot să facă acest lucru și să devină, astfel, tutungerii.

Observațiile Comisiei

Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul de internet al AAMS (L'Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato, http://www.aams.gov.it/?id=3008), în principiu, barurile pot 
deveni, de asemenea, baruri-tutungerii.
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Cu toate acestea, se aplică norme diferite privind distanța minimă obligatorie dintre punctele 
de comercializare a produselor din tutun. Într-adevăr, un operator economic care dorește să 
comercializeze produse din tutun într-un bar existent este obligat să respecte distanța minimă 
dintre două puncte de comercializare a produselor din tutun, impusă de lege și nu va putea să 
vândă niciun produs din tutun în cazul în care un punct de comercializare a produselor din 
tutun este deja stabilit în această distanță minimă. Cu toate acestea, deoarece nu există o 
distanță minimă obligatorie între barurile obișnuite, poate fi înființat un nou bar, indiferent de 
proximitatea acestuia față de un alt bar deja existent. 

Acest aspect al legislației italiene a făcut deja obiectul petiției nr. 1602/2008 adresată de 
același petiționar. În răspunsul său la această petiție, Comisia a concluzionat că nu consideră 
oportun să se continue analiza cazului prin efectuarea unor investigații suplimentare, având în 
vedere politica generală la nivel comunitar și național privind protecția sănătății publice 
împotriva produselor din tutun. 

În actuala petiție, petiționarul nu a prezentat elemente noi, în afară de faptul că face referire la 
Directiva privind serviciile. Se aplică aceleași argumente și concluzii stipulate pentru petiția 
nr. 1602/2008, în conformitate cu Directiva privind serviciile.

Concluzii

În lumina celor menționate anterior, Comisia nu consideră adecvată continuarea analizei 
acestui caz prin efectuarea unor investigații suplimentare.


