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Θέμα: Αναφορά 0045/2013, του Bernard Ducosson, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων - COSTA Fortuna

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει την ιταλική εταιρεία Costa Fortuna, με έδρα τη Γαλλία, η οποία δεν 
σέβεται το ισχύον ευρωπαϊκό δίκαιο. Αναφέρει ότι ,κατά την επιβίβασή του στο πλοίο της 
εταιρείας Costa, κατασχέθηκαν τα μπουκάλια αλκοόλ που είχε και επιβλήθηκαν και άλλοι 
περιορισμοί σε άλλα ποτά. Όλα αυτά έγιναν στο όνομα της ασφάλειας. Επισημαίνει ότι, μόλις 
επιβιβαστεί κανείς στο Costa, η εταιρεία πουλάει τα ποτά, συμπεριλαμβανομένων των 
αλκοολούχων, σε πολύ υψηλότερες τιμές. Θεωρεί ότι η εν λόγω πράξη αντίκειται στους 
κανόνες της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Σεπτεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014

Ο αναφέρων καταγγέλλει την εμπορική πρακτική της επιχείρησης Costa Fortuna 
(κρουαζιέρες) που απαγορεύει στους συμμετέχοντες στην κρουαζιέρα την επιβίβαση με 
αλκοολούχα ή άλλα ποτά στις προσωπικές τους αποσκευές. Η απαγόρευση αυτή αναφέρεται 
ειδικότερα στο μέρος "Ανακοίνωση" του ενημερωτικού φυλλαδίου που εκδίδεται από την 
Costa Fortuna προς ενημέρωση των συμμετεχόντων (βλ. το συνημμένο στην αναφορά 
έγγραφο).
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Σύμφωνα με τον αναφέροντα, δεδομένου ότι το ευρωπαϊκό σκάφος θεωρείται ότι ανήκει στην 
ευρωπαϊκή επικράτεια, οποιαδήποτε απαγόρευση της εισαγωγής αλκοολούχων ή άλλων 
ποτών αντιβαίνει προς τις ευρωπαϊκές διατάξεις που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Οι κανόνες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
περιλαμβάνονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και έχουν 
συμπληρωθεί και διευκρινιστεί από την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Το άρθρο 34 της ΣΛΕΕ ορίζει τα εξής: «Οι ποσοτικοί περιορισμοί επί των εισαγωγών, καθώς 
και όλα τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, απαγορεύονται μεταξύ των κρατών μελών».

Το άρθρο 36 της ΣΛΕΕ ορίζει τα εξής: Οι διατάξεις των άρθρων 34 και 35 δεν αντιτίθενται 
στις απαγορεύσεις ή στους περιορισμούς εισαγωγών, εξαγωγών ή διαμετακομίσεων που 
δικαιολογούνται από λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξεως, δημόσιας ασφάλειας, 
προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, και των ζώων ή προφύλαξης των φυτών, 
προστασίας των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία, ή 
προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. Οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί 
αυτοί δεν δύνανται πάντως να αποτελούν ούτε μέσο αυθαιρέτων διακρίσεων ούτε 
συγκεκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκρίνισε ότι θεωρείται μέτρο ισοδυνάμου 
αποτελέσματος, κατά την έννοια του άρθρου 34 της Συνθήκης, κάθε μέτρο που είναι ικανό να 
εμποδίσει, άμεσα ή έμμεσα, πράγματι ή εν δυνάμει, το ενδοκοινοτικό εμπόριο (11 Ιουλίου 
1974, απόφαση Dassonville. Υπόθεση 8/74). Προκύπτει εντούτοις από το άρθρο 36 της 
ΣΛΕΕ ότι ένα κρατικό μέτρο, το οποίο αποτελεί μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος, μπορεί 
ενδεχομένως να δικαιολογείται εφόσον ανταποκρίνεται σε έναν από τους στόχους γενικού 
συμφέροντος που απαριθμούνται στο άρθρο αυτό.

Τόσο η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και η νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν, κατ' αρχήν, μόνο τις ρυθμιστικές διατάξεις 
που θεσπίζονται ή τα μέτρα που λαμβάνονται από τις δημόσιες αρχές ενός κράτους μέλους. 
Κατά γενικό κανόνα, τα μέτρα που λαμβάνονται σε ιδιωτικό επίπεδο δεν υπόκεινται στις 
απαγορεύσεις αυτές. Η μόνη εξαίρεση που αναγνωρίζεται από την νομολογία αφορά τα μέτρα 
που λαμβάνονται από ιδιωτικές οντότητες, τα οποία έχουν το ίδιο αποτέλεσμα όπως και τα 
κρατικά μέτρα.1 Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι πληρούται η 
προϋπόθεση αυτή.

Από τις πληροφορίες που η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της προκύπτει ότι ο αναφέρων δεν 
καταγγέλλει ρυθμίσεις ή μέτρα που λαμβάνονται από τις δημόσιες αρχές ενός κράτους 
μέλους, αλλά μια εμπορική πρακτική ενός ιδιωτικού οικονομικού φορέα.

Κατά τη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας της Επιτροπής, δεν στοιχειοθετείται καμία 
ασυμβατότητα μεταξύ μιας εθνικής νομοθεσίας ή ρύθμισης και των διατάξεων της Συνθήκης 
που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων.

                                               
1 απόφαση της 12ης Ιουλίου 2012 στην υπόθεση C-171/11 Fra.bo, παρ. 26 και 31.  
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Συμπέρασμα

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η απαγόρευση της εισαγωγής ποτών, συμπεριλαμβανομένων και 
των αλκοολούχων, σ' ένα πλοίο υπάγεται στους γενικούς κανόνες που καθορίζονται από την 
επιχείρηση που διοργανώνει την κρουαζιέρα. Οι συμμετέχοντες πρέπει να σέβονται τους 
κανόνες αυτούς, η δε απαγόρευση συνιστά μέτρο ιδιωτικού και συμβατικού χαρακτήρα.  
Δεδομένου ότι δεν πρόκειται για κανονιστικό μέτρο που εκδίδεται από επίσημη αρχή ή που 
έχει ισοδύναμο αποτέλεσμα, δεν στοιχειοθετείται καμία παραβίαση των κανόνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων στην εσωτερική 
αγορά.


