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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0045/2013, ktorú predkladá Bernard Ducosson, francúzsky štátny 
občan, o voľnom pohybe tovaru – COSTA Fortuna

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície kritizuje konanie talianskej spoločnosti Costa Fortuna so sídlom vo 
Francúzsku, ktorá nerešpektuje platné európske právo. Tvrdí, že po nastúpení na palubu lode 
spoločnosti Costa mu boli zhabané fľaše alkoholu a na ďalšie nápoje boli uložené iné 
obmedzenia, údajne z bezpečnostných dôvodov. Predkladateľ petície poukazuje na to, že 
spoločnosť Costa na palube predáva nápoje vrátane alkoholických nápojov, ale za oveľa 
vyššie ceny. Domnieva sa, že takéto konanie je v rozpore s pravidlami Únie o voľnom pohybe 
tovaru.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 11. septembra 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 28. februára 2014

Predkladateľ petície kritizuje obchodné praktiky spoločnosti Costa Fortuna (poskytujúcej 
okružné plavby) týkajúce sa zákazu účastníkom okružnej plavby doniesť si na palubu lode 
alkoholické alebo iné nápoje. Tento zákaz sa uvádza najmä v časti „Upozornenie“ 
informačného dokumentu, ktorý dáva spoločnosť Costa Fortuna do pozornosti účastníkom 
plavby (dokument je priložený k petícii).

Predkladateľ petície sa domnieva, že keďže európsku loď možno považovať za európske 
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územie, akýkoľvek zákaz priniesť si na palubu lode nápoje alebo alkohol je v rozpore 
s európskymi právnymi predpismi o voľnom pohybe výrobkov v rámci Európskej únii.

Poznámky Komisie

Pravidlá týkajúce sa voľného pohybu výrobkov v Európskej únii sú uvedené v Zmluve 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a boli doplnené s spresnené judikatúrou Súdneho dvora 
Európskej únie.

V článku 34 ZFEÚ sa stanovuje, že: „Množstevné obmedzenia dovozu a všetky opatrenia 
s rovnocenným účinkom sú medzi členskými štátmi zakázané.“

V článku 36 ZFEÚ sa stanovuje, že: „Ustanovenia článkov 34 a 35 nevylučujú zákazy alebo 
obmedzenia dovozu, vývozu alebo tranzitu tovaru odôvodnené princípmi verejnej morálky, 
verejným poriadkom, verejnou bezpečnosťou, ochranou zdravia a života ľudí a zvierat, 
ochranou rastlín, ochranou národného kultúrneho bohatstva, ktoré má umeleckú, historickú 
alebo archeologickú hodnotu, alebo ochranou priemyselného a obchodného vlastníctva. Tieto 
zákazy a obmedzenia však nesmú byť prostriedkami svojvoľnej diskriminácie alebo skrytého 
obmedzovania obchodu medzi členskými štátmi.“

Súdny dvor Európskej únie spresnil, že opatrenie s rovnocenným účinkom v zmysle článku 34 
zmluvy je každé opatrenie, ktoré by mohlo priamo alebo nepriamo, aktuálne alebo 
potenciálne, skomplikovať obchod v rámci Spoločenstva (11. júla 1974, rozsudok 
Dassonville, vec 8/74). Z článku 36 ZFEÚ však vyplýva, že štátne opatrenie predstavujúce 
opatrenie s rovnocenným účinkom môže byť potenciálne odôvodnené, ak reaguje na jeden 
z cieľov všeobecného záujmu vymenovaných v tomto článku.

Zmluva o fungovaní Európskej únie, ako aj judikatúra Súdneho dvora Európskej únie sa 
v zásade vzťahujú len na predpisy alebo opatrenia, ktoré prijali verejné orgány členského 
štátu. Tieto zákazy sa vo všeobecnosti netýkajú súkromných opatrení. Jediná výnimka, ktorú 
judikatúra uznáva, sa týka opatrení súkromných subjektov, ktoré majú rovnaké účinky ako 
štátne opatrenia.1 V tomto konkrétnom prípade nič nenasvedčuje tomu, že bola táto 
podmienka splnená.

Z informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, vyplýva, že predkladateľ petície sa nesťažuje na 
predpisy alebo opatrenia prijaté verejnými orgánmi členského štátu, ale na obchodné praktiky 
súkromného hospodárskeho subjektu.

Podľa názoru zodpovedného útvaru Komisie nedochádza k žiadnemu rozporu medzi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a ustanoveniami zmluvy týkajúcimi sa voľného pohybu 
výrobkov.

Záver

Zákaz doniesť si na palubu lode nápoje vrátane alkoholických nápojov patrí podľa Komisie 
medzi všeobecné podmienky, ktoré si stanovila spoločnosť organizujúca okružné plavby 
a ktoré musia účastníci plavby rešpektovať, a predstavuje súkromné a zmluvné opatrenie. 
Keďže nejde o regulačné opatrenie, ktoré by zaviedol úradný orgán alebo ktoré by malo 
rovnaké účinky, nemožno konštatovať žiadne porušenie pravidiel Európskej únie týkajúcich 

                                               
1 Rozsudok z 12. júla 2012 vo veci C-171/11 Fra.bo, body 26 a 31.  
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sa voľného pohybu výrobkov na vnútornom trhu.


