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Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0045/2013, внесена от Бернар Дюкосон, с френско гражданство, 
относно свободното движение на стоки — „КОСТА Фортуна“

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от италианското дружество „Коста Фортуна“, 
установено във Франция, което не спазва действащото европейско законодателство. 
Той твърди, че при качването му на борда на кораба на дружество „Коста“ неговите 
бутилки с алкохол са били конфискувани и са му били наложени ограничения върху 
други напитки, като това е било обяснено със съображения за сигурност. Той изтъква, 
че на борда на кораба дружество „Коста“ продава напитки, включително алкохолни, на 
много по-високи цени. Той смята, че тези действия противоречат на правилата на ЕС за 
свободно движение на стоки.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 септември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.

Вносителят на петицията осъжда търговските практики на дружество „Коста Фортуна“ 
(круизи), с които на участниците в круизи се забранява да качват на борда на кораба 
алкохолни и други напитки. Тази забрана е посочена по-конкретно в частта 
„Уведомление“ на информационния документ, изготвен от „Коста Фортуна“ за 
участниците (документът е приложен към петицията).
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Според вносителя на петицията, тъй като европейският кораб се счита за европейска 
територия, всяка забрана за внасяне на безалкохолни или алкохолни напитки би била в 
противоречие с правилата на ЕС за свободното движение на стоки в рамките на 
Европейския съюз.

Забележки на Комисията

Правилата за свободното движение на стоки в рамките на Европейския съюз са 
посочени в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и са допълнени 
и уточнени от съдебната практика на Съда на Европейския съюз.

Член 34 от ДФЕС предвижда следното: „Количествените ограничения върху вноса и 
всички мерки, имащи равностоен ефект, се забраняват между държавите членки“.

Член 36 от ДФЕС предвижда следното: „Разпоредбите на членове 34 и 35 не са пречка 
за налагането на забрани или ограничения върху вноса, износа или транзитното 
преминаване на стоки, основаващи се на съображенията за обществен морал, 
обществен ред или обществена сигурност; за закрила на здравето и живота на хората, 
животните или растенията; за закрила на националните богатства с художествена, 
историческа или археологическа стойност; за закрила на индустриалната и търговската 
собственост. При все това тези забрани или ограничения не трябва да представляват 
средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията 
между държавите членки.“

Съдът на ЕС постанови по-конкретно, че мярка с равностоен ефект по смисъла на член 
34 от Договора е всяка мярка, която може пряко или непряко, действително или 
потенциално да възпрепятства търговията в рамките на Общността (решение от 11 юли 
1974 г. по дело 8/74, главният прокурор (le procureur du Roi) срещу Бенуа и Густав 
Дасонвил, Recueil 1974 г., стр. 00837). Въпреки това от член 36 от ДФЕС следва, че 
дадена държавна мярка, която представлява мярка с равностоен ефект, може 
евентуално да бъде оправдана, ако отговаря на една от целите от общ интерес, изброени 
в посочения член.

Както Договорът за функционирането на Европейския съюз, така и на съдебната 
практика на Съда на ЕС принципно разглеждат единствено правила или мерки, приети 
от публични органи на държава членка. Като общо правило мерките, предприети от 
частни лица, не попадат в обхвата на тези забрани. Единственото изключение, признато 
от съдебната практика, се отнася до мерките на частни субекти, които имат същото 
действие като държавните мерки1. Във въпросния случай няма индикации, че това 
условие е изпълнено.

От информацията, с която разполага Комисията, следва, че вносителят на петицията не 
съобщава за правила или мерки, приети от публични органи на държава членка, а за 
търговска практика на частен стопански субект.

Компетентната служба на Комисията счита, че не е посочен случай на несъвместимост 
между националните законови или подзаконови разпоредби и разпоредбите на 

                                               
1 Решение от 12 юли 2012 г. по дело C-171/11, Fra.bo SpA срещу Deutsche Vereinigung des Gas- und 
Wasserfaches eV (DVGW) - Technisch-Wissenschaftlicher Verein, Сборник 2012 г., страница 00000, точки 
26 и 31.
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Договора във връзка със свободното движение на стоки.

Заключение

Според Комисията забраната за качване на борда на напитки, в т.ч. алкохолни, е част от 
общите условия, предвидени от предприятието – организатор на круиза, които трябва 
да се спазват от участниците и представляват частна договорна мярка. Тъй като не се 
касае за регулаторна мярка, издадена от официален орган, нито за мярка със същото 
действие, не може да бъде установено нарушение на правилата на Европейския съюз в 
областта на свободното движение на стоки на вътрешния пазар.


