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Tárgy: Bernard Ducosson francia állampolgár által benyújtott 0045/2013. számú 
petíció az áruk szabad mozgásáról a Costa Fortuna kapcsán

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panaszt emel a Franciaországban működő olasz Costa Fortuna vállalattal 
szemben, amely nem tartja tiszteletben a vonatkozó európai jogot. Állítása szerint a Costa 
vállalat hajójára történő felszállásakor elkobozták tőle alkoholtartalmú italait, és további 
korlátozásokat alkalmaztak más italok vonatkozásában. Mindezt a biztonságra hivatkozva 
tették. A petíció benyújtója rámutat arra, hogy a Costa vállalat a fedélzeten árusítja 
ugyanazokat az italokat, köztük az alkoholtartalmúakat is, de sokkal magasabb áron. 
Véleménye szerint ez az intézkedés ellentétes az áruk szabad mozgására vonatkozó uniós 
szabályokkal.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. szeptember 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. február 28.

A petíció benyújtója tiltakozik a Costa Fortuna (Üdülési célú hajóutak) vállalkozás azon 
kereskedelmi gyakorlata ellen, hogy megtiltja a körutazás résztvevői számára, hogy a hajó 
fedélzetére alkoholtartalmú vagy egyéb italokat vigyenek. Ez a tiltás nevezetesen a Costa 
Fortuna által az utazás résztvevői számára kiadott tájékoztató dokumentum „Utasaink 
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figyelmébe” című részében szerepel (lásd a petícióhoz csatolt dokumentumot).

A petíció benyújtója szerint, mivel az európai hajó fedélzete európai területnek minősül, 
minden, italok vagy alkoholtartalmú italok a hajó fedélzetére való felvitelének 
megakadályozására irányuló tiltás ellentétes a termékek Európai Unión belüli szabad 
mozgására vonatkozó európai szabályozással.

A Bizottság észrevételei

A termékek Európai Unión belüli szabad mozgására vonatkozó szabályokat az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) tartalmazza, és azokat az Európai Unió Bíróságának 
(EUB) ítélkezési gyakorlata egészítette ki, illetve pontosította.

Az EUMSZ 34. cikkének a szövege a következő: „A tagállamok között tilos a behozatalra 
vonatkozó minden mennyiségi korlátozás és azzal azonos hatású intézkedés.”

Az EUMSZ 36. cikkének a szövege a következő: A 34. és a 35. cikk rendelkezései nem zárják 
ki a behozatalra, a kivitelre vagy a tranzitárukra vonatkozó olyan tilalmakat vagy 
korlátozásokat, amelyeket a közerkölcs, a közrend, a közbiztonság, az emberek, az állatok és 
növények egészségének és életének védelme, a művészi, történelmi vagy régészeti értéket 
képviselő nemzeti kincsek védelme vagy az ipari és kereskedelmi tulajdon védelme indokol. 
Ezek a tilalmak és korlátozások azonban nem lehetnek önkényes megkülönböztetés vagy 
a tagállamok közötti kereskedelem rejtett korlátozásának eszközei.

Az EUB pontosítása szerint minden olyan intézkedés, amely közvetlenül vagy közvetve, 
ténylegesen vagy potenciálisan akadályozhatja a Közösségen belüli kereskedelmet, a 
Szerződés 34. cikke értelmében azonos hatású intézkedésnek minősül (Dassonville-ítélet, 
1974. július 11., 8/74. sz. ügy). Az EUMSZ 36. cikkéből ugyanakkor az következik, hogy egy 
azonos hatású intézkedést képező állami intézkedés indokolt lehet, amennyiben az e cikkben 
felsorolt általános érdeket szolgáló célkitűzések egyikének eleget tesz.

Mind az Európai Unió működéséről szóló szerződés, mind az Európai Unió Bírósága 
ítélkezési gyakorlata elvben csak a valamely tagállam hatóságai által hozott szabályozásokra 
vagy intézkedésekre vonatkozik. Az általános szabály az, hogy ezek a tiltások a 
magánkezdeményezésű szabályokra nem vonatkoznak. Az ítélkezési gyakorlat által elismert 
egyetlen kivétel a magánkézben lévő szervezetek által hozott olyan intézkedésekre 
vonatkozik, amelyek az állami intézkedésekkel azonos hatásúak1. A szóban forgó esetben 
semmi nem utal arra, hogy ez a feltétel teljesülne.

A Bizottság birtokában lévő információk alapján a petíció benyújtója nem valamely tagállam 
hatóságai által hozott szabályozások vagy intézkedések ellen, hanem egy magánkézben lévő 
gazdasági szereplő kereskedelmi gyakorlata ellen tiltakozik.

A Bizottság felelős szolgálatának véleménye szerint nem merült fel semmilyen 
összeférhetetlenség valamely nemzeti jogi szabályozás vagy nemzeti rendelkezések és a 
Szerződés a termékek szabad mozgására vonatkozó rendelkezései között.

Következtetés

                                               
1 a C-171/11 Fra.bo ügyben hozott 2012. július 12-i határozat, 26. és 31. pont.  
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A Bizottság szerint az italok, így az alkoholt tartalmazó italok valamely hajó fedélzetére való 
felvitelére vonatkozó tiltás az utazást szervező vállalkozás által meghatározott általános 
feltételek részét képezi, amelyeket a résztvevőknek be kell tartaniuk, és amely 
magánkezdeményezésű és szerződéses intézkedést képez. Mivel nem olyan intézkedésről van 
szó, amelyet hivatalos hatóság adott volna ki, vagy amely ugyanolyan hatású volna, nem 
állapítható meg a termékek belső piacon való szabad mozgására vonatkozó uniós szabályozás 
megsértése.


