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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0045/2013 dėl laisvo prekių judėjimo ir įmonės „Costa Fortuna“,
kurią pateikė Prancūzijos pilietis Bernard Ducosson

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas smerkia Prancūzijoje registruotą Italijos įmonę „Costa Fortuna“, 
nesilaikančią galiojančių Europos Sąjungos teisės aktų. Jis teigia, kad jam lipant į įmonės 
„Costa“ laivą jos darbuotojai konfiskavo iš jo alkoholio butelius ir nustatė kitus apribojimus 
kitų rūšių gėrimams, dangstydamiesi būtinybe užtikrinti saugumą. Jis atkreipia dėmesį į tai, 
kad pačiame laive įmonė „Costa“ parduoda gėrimus, įskaitant alkoholinius, bet daug 
didesnėmis kainomis. Jis mano, kad tai prieštarauja ES taisyklėms dėl laisvo prekių judėjimo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. rugsėjo 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. vasario 28 d.

„Peticijos pateikėjas smerkia įmonės „Costa Fortuna“ (veiklos sritis – kruizai) komercinę 
praktiką, kuria siekiama uždrausti kruizo keleiviams į laivą įsinešti alkoholinių ar kitokių 
gėrimų. Šis draudimas minimas „Costa Fortuna“ išplatinto informacinio dokumento, skirto 
atkreipti keleivių dėmesį, dalyje „Pranešimas“ (dokumentas pridedamas prie peticijos).

Peticijos pateikėjo teigimu, kai ES priklausantis laivas yra ES teritorijoje, bet koks draudimas 
į jį įsinešti gėrimų ar alkoholio prieštarauja ES taisyklėms, susijusioms su laisvu prekių 
judėjimu Europos Sąjungoje.
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Komisijos pastabos

Su laisvu prekių judėjimu Europos Sąjungoje susijusios taisyklės pateiktos Sutartyje dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV), o jos buvo papildytos ir patikslintos remiantis Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo praktika.

SESV 34 straipsnyje teigiama: „Valstybių narių tarpusavio prekyboje uždraudžiami 
kiekybiniai importo ir eksporto apribojimai, taip pat visos lygiaverčio poveikio priemonės.“

SESV 36 straipsnyje teigiama: 34 ir 35 straipsnių nuostatos nekliudo taikyti prekių importo, 
eksporto ar tranzito draudimų arba apribojimų, jei jie yra pateisinami visuomenės dorovės, 
viešosios tvarkos arba visuomenės saugumo, žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos bei gyvybės 
apsaugos, nacionalinių meno, istorijos ar archeologijos vertybių apsaugos bei pramoninės ir 
komercinės nuosavybės apsaugos sumetimais. Tačiau tokie draudimai arba apribojimai 
neturi tapti savavališka diskriminacijos priemone ar užslėptu valstybių narių tarpusavio 
prekybos apribojimu.“

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas patikslino, kad lygiaverčio poveikio priemonė pagal 
Sutarties 34 straipsnį yra bet kokia priemonė, kuria tiesiogiai arba netiesiogiai, iš tikrųjų arba 
galimai sudaromos kliūtys Bendrijos vidaus prekybai (1974 m. liepos 11 d. Sprendimas 
Dassonville, byla Nr. 8/74). Tačiau SESV 36 straipsnyje nurodyta, kad valstybinė priemonė, 
kuri yra lygiaverčio poveikio priemonė, galiausiai gali būti pateisinama, jeigu atitinka bent 
vieną iš šiame straipsnyje išvardytų visuotinės svarbos tikslų.

Tiek Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo, tiek Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
praktika iš esmės siekiama, kad valstybės narės valstybės institucijos taikytų taisykles arba 
priemones. Apskritai privačioms priemonėms šie draudimai netaikomi. Vienintele išimtimi, 
kurią pripažįsta teismų praktika, laikomos privačių subjektų priemonės, kurių poveikis toks 
pat kaip valstybinių priemonių.1 Konkrečiu atveju nėra įrodymų, kad ši sąlyga įgyvendinta.

Remiantis Komisijos turima informacija, peticijos pateikėjas smerkia ne valstybės narės 
institucijos taikomas taisykles ar priemones, o privataus ekonominės veiklos vykdytojo 
komercinę praktiką.

Atsakingos Komisijos tarnybos nuomone, nebuvo jokio neatitikimo tarp nacionalinių teisės 
aktų ar reglamentų ir Sutarties nuostatų dėl laisvo prekių judėjimo.

Išvada

Komisijos teigimu, draudimas į laivą įsinešti gėrimų, įskaitant alkoholinius, priklauso kruizą 
organizuojančios įmonės nustatytoms bendroms sąlygoms, kurių privalo laikytis keleiviai, ir 
yra laikomas privačia ir sutartine priemone. Kadangi nėra kalbama apie reguliavimo 
priemonę, kurią sukūrė oficiali institucija ar kuri turi tokį pat poveikį, Europos Sąjungos 
laisvo prekių judėjimo vidaus rinkoje taisyklės nebuvo pažeistos.“

                                               
1 2012 m. liepos 12 d. Sprendimas byloje C-171/11 Fra.bo, 26 ir 31 punktai.


