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Komisja Petycji

28.2.2014

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0045/2013, którą złożył Bernard Ducosson (Francja), w sprawie 
swobodnego przepływu towarów i przedsiębiorstwa COSTA Fortuna

1. Streszczenie petycji

Składający petycję potępia działania włoskiego przedsiębiorstwa Costa Fortuna, z siedzibą we 
Francji, które nie przestrzega właściwego prawa Unii. Twierdzi on, że w trakcie wchodzenia 
na pokład statku należącego do tego przedsiębiorstwa skonfiskowano mu butelki alkoholu 
i nałożono na niego inne ograniczenia dotyczące pozostałych napojów, powołując się na 
względy bezpieczeństwa. Składający petycję podkreśla, że kiedy był już na pokładzie, 
okazało się, że przedsiębiorstwo Costa sprzedaje napoje, w tym napoje alkoholowe, lecz po 
dużo wyższych cenach. Jego zdaniem takie praktyki są sprzeczne z przepisami UE 
dotyczącymi swobodnego przepływu towarów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 września 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.

Składający petycję potępia praktykę handlową przedsiębiorstwa Costa Fortuna (Croisières) 
zakazującą uczestnikom wycieczki morskiej wnoszenia na pokład statku napojów 
alkoholowych lub napojów innego rodzaju. Zakaz ten został wymieniony przede wszystkim 
w „Obwieszczeniu” stanowiącym część skierowanego do uczestników dokumentu 
informacyjnego sporządzonego przez Costę Fortunę (dokument załączony do petycji).
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Składający petycję zakłada, że skoro statek europejski traktowany jest tak jak terytorium 
europejskie, to wszelkie zakazy wnoszenia napojów lub napojów alkoholowych stoją 
w sprzeczności z europejskimi przepisami dotyczącymi swobodnego przepływu towarów 
w Unii Europejskiej.

Uwagi Komisji

Przepisy dotyczące swobodnego przepływu towarów w Unii Europejskiej znajdują się 
w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE); zostały one uzupełnione i uściślone 
w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Artykuł 34 TFUE stanowi: „Ograniczenia ilościowe w przywozie oraz wszelkie środki 
o skutku równoważnym są zakazane między państwami członkowskimi”.

W art. 36 TFUE czytamy: „Postanowienia artykułów 34 i 35 nie stanowią przeszkody 
w stosowaniu zakazów lub ograniczeń przywozowych, wywozowych lub tranzytowych, 
uzasadnionych względami moralności publicznej, porządku publicznego, bezpieczeństwa 
publicznego, ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt lub ochrony roślin, ochrony 
narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej, bądź 
ochrony własności przemysłowej i handlowej. Zakazy te i ograniczenia nie powinny jednak 
stanowić środka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ograniczeń w handlu między 
państwami członkowskimi”.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uściślił, że środkami o skutku równoważnym 
w rozumieniu art. 34 Traktatu są wszelkie środki, które mogą bezpośrednio lub pośrednio, 
rzeczywiście lub potencjalnie, utrudniać wewnątrzwspólnotową wymianę handlową (wyrok 
z dnia 11 lipca 1974 r. w sprawie 8/74 Dassonville). Z art. 36 TFUE wynika jednak, że środek 
państwowy stanowiący środek o skutku równoważnym może być ewentualnie uzasadniony, 
o ile wykazuje zgodność z jednym z wymienionych w tym artykule celów interesu ogólnego.

Zarówno Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak i orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnosi się zasadniczo tylko do przepisów lub środków 
przyjmowanych przez organy publiczne państwa członkowskiego. Ogólna zasada mówi, że 
środki o charakterze prywatnym nie podlegają tym zakazom. Jedyny uznany w orzecznictwie 
wyjątek dotyczy środków podmiotów prywatnych, które wywołują te same skutki co środki 
państwowe1. W tym konkretnym przypadku nic nie wskazuje, aby warunek ten został 
spełniony.

Z informacji, którymi dysponuje Komisja, wynika, że składający petycję nie zaskarża 
przepisów lub środków przyjętych przez organy publiczne państwa członkowskiego, lecz 
praktykę handlową prywatnego podmiotu gospodarczego.

W opinii odpowiednich służb Komisji nie została poruszona kwestia jakiejkolwiek 
niezgodności między ustawodawstwem lub przepisami krajowymi a postanowieniami 
Traktatu w sprawie swobodnego przepływu towarów.

Wniosek

Komisja jest zdania, że zakaz wnoszenia na pokład statku napojów, w tym napojów 

                                               
1 Wyrok z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie C-171/11 Fra.bo, ust. 26 i 31.
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alkoholowych, wynika z warunków ogólnych zdefiniowanych przez przedsiębiorstwo 
organizujące wycieczkę morską, do przestrzegania których uczestnicy są zobowiązani, oraz 
że zakaz ten stanowi środek o charakterze prywatnym i umownym. Ponieważ nie jest to 
przepis pochodzący od organu publicznego albo przepis, który miałby takie same skutki, nie 
można stwierdzić żadnego naruszenia przepisów Unii Europejskiej w zakresie swobodnego 
przepływu towarów na rynku wewnętrznym.


