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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0045/2013, adresată de Bernard Ducosson, de cetățenie franceză, privind 
libera circulație a bunurilor – COSTA Fortuna

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă societatea italiană Costa Fortuna, cu sediul în Franța, care nu respectă 
dreptul european aplicabil. El susține că la îmbarcarea pe nava societății Costa i-au fost 
confiscate sticlele de alcool și au fost impuse alte restricții asupra altor băuturi. Toate acestea 
au avut loc în numele securității. El subliniază că odată ce te afli la bord, societatea Costa 
vinde băuturile, dar la prețuri mult mai mari, inclusiv băuturile alcoolice. El consideră că 
această acțiune contravine normelor UE privind libera circulație a bunurilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 septembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014

Petiționarul reclamă practica comercială a societății Costa Fortuna (Croaziere) care urmărește 
să interzică participanților la croazieră introducerea la bordul navei a băuturilor alcoolice sau 
a altor băuturi. Această interdicție este menționată în special în partea de „atenționare” a 
documentului de informare emis de Costa Fortuna în atenția participanților (document anexat 
la petiție).

În opinia petiționarului, având în vedere că nava europeană aparține teritoriului european, 
orice interdicție de a introduce la bordul ei băuturi sau alcool s-ar opune reglementărilor 
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europene privind libera circulație a produselor în cadrul Uniunii Europene.

Observațiile Comisiei

Normele privind libera circulație a produselor în Uniunea European sunt prezente în Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și au fost completate și precizate de 
jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

Articolul 34 din TFUE prevede următoarele: „între statele membre sunt interzise restricțiile 
cantitative la import, precum și orice măsură cu efect echivalent”.

Articolul 36 din TFUE prevede următoarele: „dispozițiile articolelor 34 și 35 nu se opun 
interdicțiilor sau restricțiilor la import, la export sau de tranzit, justificate pe motive de morală 
publică, de ordine publică, de siguranță publică, de protecție a sănătății și a vieții persoanelor 
și a animalelor sau de conservare a plantelor, de protejare a unor bunuri de patrimoniu 
național cu valoare artistică, istorică sau arheologică sau de protecție a proprietății industriale 
și comerciale. Cu toate acestea, interdicțiile sau restricțiile respective nu trebuie să constituie 
un mijloc de discriminare arbitrară și nicio restricție disimulată în comerțul dintre statele 
membre”.

CJUE a precizat că, în conformitate cu articolul 34 din tratat, constituie o măsură cu efect 
echivalent orice măsură susceptibilă de a crea obstacole, direct sau indirect, în prezent sau în 
mod potențial comerțului intracomunitar (11 iulie 1974, hotărârea Dassonville, cauza 8/74). 
Totuși, din articolul 36 din TFUE rezultă că o măsură de stat care constituie o măsură cu efect 
echivalent poate fi justificată eventual dacă respectă unul dintre obiectivele de interes general 
enumerate la acest articol.

Atât Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cât și jurisprudența Curții de Justiție a 
Uniunii Europene nu vizează, în principiu, decât reglementările sau măsurile luate de 
autoritățile publice dintr-un stat membru. În general, măsurile private nu sunt interesate de 
aceste interdicții. Singura excepție recunoscută de jurisprudență privește măsurile entităților 
private care au aceleași efecte ca și măsurile de stat1. Concret, nimic nu indică faptul că 
această condiție este îndeplinită.

Din informațiile pe care le deține Comisia, rezultă că petiționarul nu denunță reglementări sau 
măsuri luate de autoritățile publice ale unui stat membru, ci o practică comercială a unui 
operator economic privat.

În opinia serviciului responsabil al Comisiei, nu există nicio incompatibilitate între o legislație 
sau o reglementare națională și dispozițiile din tratat referitoare la libera circulație a 
produselor.

Concluzie

În opinia Comisiei, interdicția de a introduce la bordul navei băuturi, inclusiv băuturi 
alcoolice, presupune condiții generale stabilite de societatea care organizează croaziera, pe 
care participanții trebuie să le respecte, și constituie o măsură de origine privată și 
contractuală. Având în vedere că nu este vorba despre o măsură de reglementare care ar fi 
emisă de o autoritate oficială sau care ar avea aceleași efecte, nu ar putea fi stabilită nicio 

                                               
1 Hotărârea din 12 iulie 2012 în cauza C-171/11 Fra.bo, punctele 26 și 31.  
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încălcare a normelor Uniunii Europene în materie de liberă circulație a produselor pe piața 
internă.


