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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.11.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0721/2009, внесена от J.K., с германско гражданство, относно 
предполагаемо нарушение от страна на Федерална република Германия на 
разпоредби относно свободното движение на стоки в Европейския съюз

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че е бил собственик на дружество, продаващо по 
интернет определени благовонни продукти от растителен произход, които е получавал 
от Нидерландия и Обединеното кралство. Впоследствие, през 2009 г., някои от тях са 
били забранени в Германия и съответно той е преустановил тяхната продажба. През 
февруари 2009 г. германската полиция е претърсила неговия дом и е конфискувала 
редица продукти, които, както твърди вносителят на петицията, не са били забранени в 
Германия, Нидерландия или Обединеното кралство и все още се предлагат за продажба 
в последните две страни. Проблемите, свързани с обиска на дома на вносителя на 
петицията и конфискуването на съответните предмети, са довели до закриването на 
неговото дружество. Той иска да разбере дали действията на германската полиция са 
допустими и в съответствие с разпоредбите на ЕС относно свободното движение на 
стоки и взаимното признаване в рамките на вътрешния пазар.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 септември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 ноември 2009 г.

Службите на Комисията вече са запознати със случая. Вносителят на петицията се е 
свързал директно с тях и те писмено са му обяснили – с писма от 28 май 2009 г. и 14 
август 2009 г. (и последващи електронни съобщения), причините, поради които 
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разглежданите факти не представляват нарушение на правото на Общността. Тази 
оценка се основава на следните съображения.

През януари 2009 г. германските органи са нотифицирали Комисията съгласно 
Директива 98/34/ЕО за своето намерение да добавят определени смеси от растителен 
произход, някои от които се продават под търговското име „подправка“, към списъка с 
наркотични вещества. Класификацията се основава на химическата формула на 
основните вещества в продукта. По време на процедурата на нотифициране Комисията 
не е повдигнала възражения срещу мярката, тъй като е счетено, че тя може да бъде 
обоснована на базата на съображения за общественото здраве. В тази връзка следва да 
се вземе предвид обстоятелството, че общественото здраве заема челно място сред 
ценностите и интересите, защитавани от Договора, и че държавите-членки следва да 
решат в каква степен възнамеряват да осигурят закрилата на общественото здраве и по 
какъв начин трябва да бъде постигната посочената степен. На практика няколко 
държави-членки са приели или планират да приемат сходни забрани за определени 
смеси от растителен произход.
Тази позиция не се влияе от принципа на взаимно признаване, тъй като признава 
обосновани изключения на основанията, описани в член 30 от Договора за ЕО (напр. 
общественото здраве) или въз основа на императивни съображения от обществен 
интерес, допустими съгласно съдебната практика на Съда на Европейските общности.
Освен това, конфискуването на налично количество от продукти, за които се подозира,
че нарушават националното законодателство за наркотичните вещества, е част от 
обичайния набор от мерки на националните органи по изпълнение. Правилата на ЕС, 
регламентиращи свободното движение на стоки, не пречат на националните органи да 
прилагат тези мерки в наказателни производства срещу физически лица или 
предприятия. Следователно не може да се счита, че конфискуването на продуктите като 
доказателство в такива производства противоречи на правото на Общността.

Според Комисията посочените в петицията факти не представляват нарушение на 
правото на Общността.


