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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0586/2011, ingediend door Gennaro Sepe (Italiaanse nationaliteit), over 
handelsdiscriminatie en oneerlijke concurrentie door de Italiaanse autoriteiten wegens 
niet-naleving van Richtlijn 2006/123/EG en het daaraan gerelateerde wetsbesluit nr. 
59/2010

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat houders van tabakszaken in Italië automatisch ook een bar 
mogen uitbaten, maar dat dit andersom voor barhouders niet mogelijk is.

Dit zou neerkomen op handelsdiscriminatie en een onjuiste toepassing van de Dienstenrichtlijn 
2006/123/EG.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012

In de context van de toepassing van de dienstenrichtlijn stelt indiener dat er sprake is van 
handelsdiscriminatie en oneerlijke concurrentie in het voordeel van tabakshandelaars, die bar-
tabakshandelaar kunnen worden, terwijl bars niet hetzelfde kunnen doen en ook 
tabakshandelaars kunnen worden.

Opmerkingen van de Commissie

Volgens de informatie op de website van het AAMS (L'Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato, http://www.aams.gov.it/?id=3008) kunnen bars in principe ook bar-
tabakshandelaars worden.

Er zijn echter verschillende regels van toepassing met betrekking tot de verplichte 
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minimumafstanden tussen tabaksverkooppunten. Een marktdeelnemer die tabaksproducten wil 
verkopen in een bestaande bar moet immers de wettelijke opgelegde minimumafstanden tussen 
twee tabaksverkooppunten eerbiedigen en zal geen toestemming krijgen om tabaksproducten te 
verkopen als er binnen deze minimumafstand al een tabaksverkooppunt gevestigd is. Echter, 
aangezien er geen minimumafstanden tussen gewone bars opgelegd worden, kan een nieuwe bar 
geopend worden ongeacht het feit dat deze in de nabijheid van een bestaande bar ligt. 

Dit aspect van de Italiaanse wetgeving kwam reeds aan bod in verzoekschrift 1602/2008 van 
dezelfde indiener. Het antwoord op dat verzoekschrift kwam tot de conclusie dat, rekening 
houdend met het algemene beleid op communautair en nationaal niveau met betrekking tot de 
bescherming van de volksgezondheid tegen tabaksproducten, de Commissie het niet aangewezen 
achtte de zaak voort te zetten door verder onderzoek in te stellen. 

Indiener haalt in dit verzoekschrift geen nieuwe elementen aan, afgezien van de verwijzing naar 
de dienstenrichtlijn. Op grond van de dienstenrichtlijn gelden dezelfde argumenten en conclusies 
als voor verzoekschrift 1602/2008.

Conclusie

In het licht van het bovenstaande acht de Commissie het niet passend deze zaak voort te zetten 
door verder onderzoek in te stellen.


