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Betreft: Verzoekschrift 0045/2013, ingediend door Bernard Ducosson (Franse 
nationaliteit), over het vrije verkeer van goederen - COSTA Fortuna

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt de Italiaanse onderneming Costa Fortuna aan de kaak. Deze onderneming is 
gevestigd in Frankrijk en leeft volgens hem de toepasselijke Europese wetgeving niet na. 
Toen hij aan boord ging van het schip van de rederij Costa, zijn zijn flessen met alcoholische 
drank in beslag genomen en zijn hem andere beperkingen opgelegd voor andere dranken. Dit 
gebeurde allemaal in naam van de veiligheid.  Indiener wijst erop dat aan boord, de 
onderneming Costa dranken verkoopt, maar tegen aanzienlijk hogere prijzen, waaronder 
alcoholische dranken. Hij meent dat deze handelwijze indruist tegen de EU-voorschriften 
betreffende het vrije verkeer van goederen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 september 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2014

Indiener beklaagt zicht over de handelswijze van de onderneming Costa Fortuna (cruises) 
volgens welke het niet toegestaan is voor passagiers om alcoholische of andere dranken aan 
boord mee te nemen. Dit verbod staat met name vermeld onder het kopje "Avis" 
(kennisgeving) in het informatiedocument van Costa Fortuna bestemd voor passagiers (bijlage 
bij verzoekschrift).

Indiener meent dat, aangezien de Europese boot gelijkgesteld kan worden met het Europese 
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grondgebied, elk verbod om (alcoholische) dranken mee aan boord te nemen in strijd is met
de Europese voorschriften betreffende het vrije verkeer van goederen binnen de Europese 
Unie.

Opmerkingen van de Commissie

De voorschriften betreffende het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Unie zijn 
opgenomen in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en zijn 
aangevuld en verduidelijkt door de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie.

In artikel 34, VWEU, is het volgende bepaald: "Kwantitatieve invoerbeperkingen en alle 
maatregelen van gelijke werking zijn tussen de lidstaten verboden."

In artikel 36, VWEU, is het volgende bepaald: De bepalingen van de artikelen 34 en 35 
vormen geen beletsel voor verboden of beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer, welke 
gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de openbare zedelijkheid, de openbare 
orde, de openbare veiligheid, de gezondheid en het leven van personen, dieren of planten, het 
nationaal artistiek historisch en archeologisch bezit of uit hoofde van bescherming van de 
industriële en commerciële eigendom. Deze verboden of beperkingen mogen echter geen 
middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de 
lidstaten vormen."

Het Hof van Justitie heeft verduidelijkt dat iedere maatregel die de intracommunautaire 
handel al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel, kan belemmeren, te beschouwen 
is als een maatregel van gelijke werking, in de zin van artikel 34 van het Verdrag (11 juli 
1974, arrest  Dassonville, zaak 8/74). Uit artikel 36 VWEU blijkt echter dat een 
overheidsmaatregel die te beschouwen is als een maatregel van gelijke werking eventueel 
gerechtvaardigd kan zijn als deze beantwoordt aan een van de doelstellingen van algemeen 
belang zoals bepaald in dit artikel.

Zowel het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie als de jurisprudentie van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in beginsel uitsluitend betrekking op 
overheidsvoorschriften of -maatregelen. In het algemeen hebben deze verboden geen 
betrekking op particuliere maatregelen. De enige in de jurisprudentie erkende uitzondering 
hierop heeft betrekking op maatregelen van particuliere instellingen die dezelfde effecten 
hebben als overheidsmaatregelen.1 In onderhavig geval bestaan er geen aanwijzingen dat aan 
deze voorwaarde voldaan is.

Uit de informatie waarover de Commissie beschikt blijkt dat indiener zich niet beklaagt over 
overheidsvoorschriften of -maatregelen, maar over een handelswijze van een particuliere 
onderneming.

Volgens de verantwoordelijke dienst van de Commissie is er hier geen sprake van 
onverenigbaarheid tussen een nationale wet of een nationaal voorschrift en de 
Verdragsbepalingen betreffende het vrij verkeer van goederen.

Conclusie

                                               
1 Arrest van 12 juli 2012 in de zaak C-171/11 Fra.bo, par. 26 en 31.  
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Volgens de Commissie valt een verbod om aan boord van een schip dranken, waaronder 
alcoholische dranken, mee te nemen onder de algemene voorwaarden vastgesteld door de 
onderneming die de cruise organiseert die de passagiers moeten naleven, en vormt een 
dergelijk verbod een particuliere maatregel van contractuele aard. Aangezien het hier niet gaat 
om een regelgevende overheidsmaatregel of een maatregel met dezelfde gevolgen kan geen 
schending van de voorschriften van de Unie betreffende het vrij verkeer van goederen op de 
interne markt worden vastgesteld. 


