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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0045/2013 af Bernard Ducosson, fransk statsborger, om den frie 
bevægelighed for varer - Costa Fortuna

1. Sammendrag

Andrageren beskylder den italienske virksomhed Costa Fortuna med hjemsted i Frankrig for 
at tilsidesætte den gældende europæiske lovgivning. Han anfører, at da han gik om bord på 
skibet tilhørende virksomheden Costa, blev hans flasker med alkohol konfiskeret, og de 
øvrige drikkevarer blev også pålagt restriktioner. Alt dette var af hensyn til sikkerheden. Han 
påpeger, at Costa sælger drikkevarer om bord, herunder alkoholholdige drikkevarer, men til 
langt højere priser. Han mener, at denne handling er i modstrid med EU's regler om de frie 
varebevægelser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. september 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014

"Andrager anfægter krydstogtsselskabet Costa Fortunas handelspraksis, der forbyder 
krydstogtpassagerer at medbringe alkoholdige og andre drikkevarer om bord.  Dette forbud er 
bl.a. nævnt under afsnittet "meddelelser" i en informationsbrochure (vedlagt andragendet), 
som Costa Fortuna udleverer til passagerne.

Ifølge andrageren skal et sådant europæisk skib sidestilles med det europæiske territorium, 
hvor et forbud mod at medbringe alkoholdige eller andre drikkevarer vil være i strid med EU's 
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regler om de frie varebevægelser.

Kommissionens bemærkninger

EU-bestemmelserne om de frie varebevægelser i EU findes i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF) og er blevet suppleret og præciseret af Den Europæiske 
Unions Domstols retspraksis (EU-Domstolen).

Artikel 34 i TEUF har følgende ordlyd: "Kvalitative indførselsrestriktioner såvel som alle 
foranstaltninger med tilsvarende virkning er forbudt mellem medlemsstaterne".

Artikel 36 i TEUF har følgende ordlyd: "Bestemmelserne i artikel 34 og 35 er ikke til hinder 
for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller transit, som er 
begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden, den offentlige 
sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse 
af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi, eller beskyttelse af 
industriel og kommerciel ejendomsret. Disse forbud eller restriktioner må dog hverken 
udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen 
mellem medlemsstaterne."

EU-Domstolen har præciseret, at enhver bestemmelse, som direkte eller indirekte, 
øjeblikkeligt eller potentielt kan hindre samhandelen i Fællesskabet skal betragtes som en 
foranstaltning med tilsvarende virkning, som omhandlet i traktatens artikel 34 (dom af 11. juli 
1974, Dassonville, sag 8/74).  Det fremgår imidlertid af artikel 36 i TEUF, at en statslig 
foranstaltning, der udgør en foranstaltning med tilsvarende virkning, kan være berettiget, hvis 
den lever op til et af de mål om almen interesse, der nævnes i denne artikel.

Både traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og EU-Domstolens retspraksis 
omhandler i princippet kun bestemmelser eller foranstaltninger, der er truffet af offentlige 
myndigheder i en medlemsstat. Generelt er foranstaltninger, der træffes af private, ikke 
omfattet af disse forbud. Den eneste undtagelse, der er anerkendt i retspraksis, omhandler 
private organers foranstaltninger, som har samme virkninger som foranstaltninger truffet af en 
medlemsstat1. I den foreliggende sag er der intet, der tyder på, at denne betingelse er opfyldt.

Det fremgår af de oplysninger, som Kommissionen har til rådighed, at andrageren ikke 
anfægter bestemmelser eller foranstaltninger, der er truffet af en medlemsstats offentlige 
myndigheder men en privat erhvervsdrivendes handelspraksis.

Kommissionens ansvarlige tjenestegren er af den opfattelse, har andrageren ikke gjort 
gældende, at en national lov eller bestemmelse er i strid med traktatens bestemmelser om de 
frie varebevægelser.

Konklusion

Ifølge Kommissionen er et forbud - som fremgår af de almindelige betingelser, der er fastsat 
af krydstogtselskabet, og som skal overholdes af passagerne - mod at medtage drikkevarer, 
herunder alkoholdige drikke, om bord på et skib en privat foranstaltning, der udspringer af et 
kontraktligt forhold. Da der ikke er tale om en lovgivningsforanstaltníng, der hidrører fra en 
officiel myndighed, eller som har en tilsvarende virkning, kan der ikke fastslås nogen 

                                               
1 Dom af 12. juli 2012 i sag C-171/11, Fra.bo, præmis 26 og 31.  
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tilsidesættelse af EU-regler om de frie varebevægelser i det indre marked."


