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Temats: Lūgumraksts Nr. 0045/2013, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Bernard 
Ducosson, par preču brīvu apriti un uzņēmumu „COSTA Fortuna”

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apsūdz Francijā strādājošo Itālijas uzņēmumu „Costa Fortuna”, kurš 
neievēro piemērojamos Eiropas tiesību aktus. Viņš norāda, ka, uzkāpjot uz uzņēmuma 
„Costa” kuģa klāja, viņam tika konfiscētas alkohola pudeles un piemēroti citi ierobežojumi 
attiecībā uz citiem dzērieniem; un tas viss drošības vārdā. Viņš norāda, ka uz kuģa klāja 
uzņēmums „Costa” tirgo dzērienus, tostarp alkoholiskos, par daudz augstākām cenām. Viņš 
uzskata, ka šāda rīcība ir pretrunā ES noteikumiem par preču brīvu apriti.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 11. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 28. februārī

Lūgumraksta iesniedzējs apsūdz uzņēmuma „Costa Fortuna” (kruīzu kompānija) 
komercpraksi, aizliedzot kruīza dalībniekiem uz kuģa klāja ienest alkoholiskos un citus 
dzērienus. Šis aizliegums īpaši ir minēts uzņēmuma „Costa Fortuna” izdotā informatīvā 
dokumenta sadaļā „Brīdinājums”, kas paredzēts kruīza dalībnieku ievērībai (dokuments 
pievienots lūgumrakstam).

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja pausto — gadījumā, ja Eiropas kuģis tiek uzskatīts par 
Eiropas teritorijai piederīgu, jebkurš aizliegums tajā ienest alkoholiskos vai citus dzērienus ir 
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pretrunā Eiropas noteikumiem par preču brīvu apriti Eiropas Savienībā.

Komisijas piezīmes

Noteikumi par preču brīvu apriti Eiropas Savienībā ir iekļauti Līgumā par Eiropas Savienības 
darbību (LESD), un tie ir papildināti un precizēti Eiropas Savienības Tiesas (EST) judikatūrā.

LESD 34. pantā ir teikts: „Dalībvalstu starpā ir aizliegti importa kvantitatīvie ierobežojumi 
un citi pasākumi ar līdzvērtīgu iedarbību.”

LESD 36. pantā ir teikts: „Šā Līguma 34. un 35. pants neliedz noteikt importa, eksporta vai 
tranzīta aizliegumus vai ierobežojumus, kas pamatojas uz sabiedrības morāles, sabiedriskās 
kārtības vai valsts drošības apsvērumiem, uz cilvēku veselības un dzīvības aizsardzības, kā 
arī dzīvnieku un augu aizsardzības, nacionālu mākslas, vēstures vai arheoloģijas bagātību 
aizsardzības, vai rūpnieciskā un komerciālā īpašuma aizsardzības apsvērumiem. Šādus 
aizliegumus vai ierobežojumus tomēr nedrīkst piemērot dalībvalstu tirdzniecībā kā patvaļīgas 
diskriminācijas vai slēptas ierobežošanas līdzekļus.”

EST ir precizējusi, ka par pasākumu ar līdzvērtīgu iedarbību Līguma 34. panta nozīmē 
uzskatāms jebkurš pasākums, kas var tieši vai netieši, pašlaik vai potenciāli kavēt Kopienas 
iekšējo tirdzniecību (1974. gada 11. jūlija spriedums lietā C-8/74 Dassonville). Tomēr no 
LESD 36. panta izriet, ka valsts pasākumu, kas uzskatāms par pasākumu ar līdzvērtīgu 
iedarbību, var iespējami attaisnot, ja tas atbilst kādam no minētajā pantā uzskaitītajiem 
vispārēju interešu mērķiem.

Gan Līgums par Eiropas Savienības darbību, gan Eiropas Savienības Tiesas judikatūra 
principā attiecas tikai uz dalībvalsts iestāžu pieņemtajiem noteikumiem vai pasākumiem. 
Vispārīgi raugoties, uz privātā sektora pasākumiem šie aizliegumi neattiecas. Vienīgais tiesu 
judikatūrā atzītais izņēmums attiecas uz privāto uzņēmumu pasākumiem, kam ir tāda pati 
iedarbība kā valsts līmeņa pasākumiem1. Konkrētajā gadījumā nekas nenorāda, ka šis 
nosacījums būtu izpildīts.

No Komisijas rīcībā esošās informācijas izriet, ka lūgumraksta iesniedzējs apsūdz nevis 
dalībvalsts iestāžu pieņemtos noteikumus vai pasākumus, bet gan privāta uzņēmuma 
komercpraksi.

Pēc Komisijas atbildīgā dienesta domām, netiek uzrādīta nekāda neatbilstība starp valsts 
tiesību aktiem vai noteikumiem un Līguma noteikumiem par preču brīvu apriti.

Secinājums

Pēc Komisijas domām, aizliegums uz kuģa klāja ienest dzērienus, tostarp alkoholiskos 
dzērienus, attiecas uz kruīza braucienus organizējošā uzņēmuma vispārīgajiem nosacījumiem, 
kas kruīza dalībniekiem ir jāievēro un kas uzskatāmi par privātā sektora un līguma 
pasākumiem. Gadījumā, ja netiek aplūkoti oficiālas iestādes veikti regulatīvi pasākumi vai 
pasākumi ar līdzvērtīgu iedarbību, nevar konstatēt nekādus Eiropas Savienības noteikumu 
pārkāpumus attiecībā uz preču brīvu apriti iekšējā tirgū.

                                               
1 2012. gada 12. jūlija spriedums lietā C-171/11 Fra.bo, 26. un 31. punkts. 


