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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0045/2013, imressqa minn Bernard Ducosson, ta’ ċittadinanza 
Franċiża, dwar il-moviment ħieles tal-prodotti - COSTA Fortuna

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jiddenunċja li l-kumpanija Taljana Costa Fortuna, ibbażata fi Franza, ma 
tirrispettax il-liġi Ewropea applikabbli. Hu jsostni li waqt l-imbarkament fuq il-bastiment tal-
kumpanija Costa, ittieħdulu l-flixken tiegħu tal-alkoħol u ġew imposti restrizzjonijiet oħra fuq 
xarbiet oħra, għal raġunijiet ta’ sigurtà.  Huwa jirrimarka li abbord il-bastimenti tagħha l-
kumpanija Costa tbigħ xarbiet, iżda bi prezz ħafna iżjed għoli, inkluż dawk alkoħoliċi. Huwa 
jqis li din l-azzjoni tmur kontra r-regoli tal-Unjoni dwar il-moviment liberu tal-prodotti.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Settembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2014

Il-petizzjonant qed jiddenunċja l-prattika kummerċjali tal-kumpanija Costa Fortuna (Cruises) 
bl-iskop li tipprojbixxi lill-passiġġieri tal-kruċiera li jtellgħu magħhom xarbiet alkoħoliċi jew 
xorb ieħor abbord il-bastiment.  Din il-projbizzjoni hija msemmija b’mod partikolari fil-parti 
“Avviż” tad-dokument ta’ informazzjoni li nħareġ minn Costa Fortuna għall-attenzjoni tal-
passiġġiera (dokument mehmuż mal-petizzjoni). 

Skont il-petizzjonant, ladarba l-bastiment Ewropew huwa marbut mat-territorju Ewropew, 
kull projbizzjoni tax-xarbiet jew tal-alkoħol tmur kontra r-regolamentazzjoni Ewropea dwar 
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il-moviment liberu tal-prodotti fi ħdan l-Unjoni Ewropea. 

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Ir-regoli relatati mal-moviment liberu tal-prodotti fl-Unjoni Ewropea huma ppreżentati fit-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u ġew supplimentati u ppreċiżati 
mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QtĠ-UE). 

L-Artikolu 34 tat-TFUE jistabbilixxi li: “Restrizzjonijiet kwantitattivi fuq l-importazzjoni u 
kull miżura li għandha effett ekwivalenti għandhom ikunu projbiti bejn l-Istati Membri.”

L-Artikolu 36 tat-TFUE jistabbilixxi li: “Id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 34 u 35 inklużi 
m’għandhomx jeskludu projbizzjonijiet jew restrizzjonijiet dwar l-importazzjoni, esportazzjoni 
jew transitu meta dawn ikunu ġustifikati abbażi ta’ moralità pubblika, ordni pubbliku, sigurtà 
pubblika, il-protezzjoni tas-saħħa u l-ħajja ta’ persuni jew ta’ annimali, jew il-preservazzjoni 
tal-pjanti, il-protezzjoni tal-patrimonju nazzjonali ta’ valur artistiku, storiku jew arkeoloġiku 
jew il-protezzjoni ta’ proprjetà industrijali u kummerċjali. Madankollu dawn il-
projbizzjonijiet jew restrizzjonijiet m’għandhomx jikkostitwixxu la mezz ta’ diskriminazzjoni 
arbitrarja u lanqas restrizzjoni moħbija tal-kummerċ bejn l-Istati Membri.”

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ppreċiżat li kull miżura li tista’ taffetwa direttament 
jew indirettament, attwallment jew potenzjalment il-kummerċ intraKomunitarju tikkostitwixxi 
miżura b’effett ekwivalenti skont it-tifsira tal-Artikolu 34 tat-Trattat (11 ta’ Lulju 1974, is-
sentenza Dassonville, Kawża 8/74) .  Madankollu mill-Artikolu 36 TFUE jidher li miżura tal-
Istat li tikkostitwixxi miżura b’effett ekwivalenti tista’ eventwalment tiġi ġustifikata jekk 
tirrispetta wieħed mill-iskopijiet ta’ interess ġenerali elenkati f’dan l-Artikolu. 

Kemm it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-ġurisprudenza tal-
Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea jipprevedu biss, fil-prinċipju, ir-regolamenti jew il-
miżuri meħuda mill-awtoritajiet pubbliċi ta’ Stat Membru. Bħala regola ġenerali, il-miżuri ta’ 
oriġini privata mhumiex ikkonċernati minn dawn il-projbizzjonijiet.  L-unika eċċezzjoni 
rikonoxxuta mill-ġurisprudenza tikkonċerna miżuri ta’ entitajiet privati li għandhom l-istess 
effetti tal-miżuri tal-Istat. 1 Skont il-każ ikkonċernat, xejn ma jindika li din il-kundizzjoni ġiet 
sodisfatta. 

Mill-informazzjoni li tippossedi l-Kummissjoni jidher li l-petizzjonant ma jiddenunċjax ir-
regolamenti jew il-miżuri meħuda mill-awtoritajiet pubbliċi ta’ Stat Membru, iżda l-prattika 
kummerċjali ta’ operatur ekonomiku privat. 

Skont l-opinjoni tas-servizz responsabbli tal-Kummissjoni, ma tidher l-ebda inkompatibbiltà 
bejn leġiżlazzjoni jew regolamentazzjoni nazzjonali u d-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-
moviment liberu tal-prodotti.

Konklużjoni

Skont il-Kummissjoni, il-projbizzjoni li jittellgħu abbord il-bastiment xarbiet, inkluż xarbiet 
alkoħoliċi, taqa’ taħt il-kundizzjonijiet ġenerali stabbiliti mill-intrapriża li qed torganizza l-
kruċiera li l-passiġġieri jridu jirrispettaw u tikkostitwixxi miżura ta’ oriġini privata u 
kuntrattwali.  Ladarba mhijiex azzjoni regolatorja li ġejja minn awtorità uffiċċjali jew li 

                                               
1 Is-sentenza tat-12 ta’ Lulju 2012 fil-Kawża C-171/11 Fra.bo, par. 26 u 31.  
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jkollha l-istess effetti, ma jista’ jiġi stabbilit l-ebda ksur tar-regoli tal-Unjoni Ewropea fir-
rigward tal-moviment liberu ta’ prodotti fis-suq intern.


