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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0721/2009 af J.K., tysk statsborger, om Forbundsrepublikken 
Tysklands påståede overtrædelse af bestemmelserne om fri bevægelighed for 
varer i EU

1. Sammendrag

Andrageren gør gældende, at han ejede et internetfirma, der solgte visse 
urterøgelsesprodukter, som han fik fra Nederlandene og Det Forenede Kongerige. Nogle af 
disse produkter blev forbudt i Tyskland i 2009, hvorfor han stoppede salget af dem. I februar 
2009 gennemførte det tyske politi en ransagning af hans hjem og konfiskerede en række 
produkter, som ifølge andrageren ikke var forbudt i Tyskland, Nederlandene eller Det 
Forenede Kongerige, og som stadig sælges i de to sidstnævnte lande. Ransagningen og 
konfiskeringen af produkterne skabte så store problemer for andrageren, at han var nødt til at 
lukke firmaet. Han ønsker at vide, hvorvidt det tyske politis handlinger var lovlige og i 
overensstemmelse med EU's regler om den frie bevægelighed for varer og gensidig 
anerkendelse på det indre marked.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. september 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. november 2009.

"Kommissionens tjenestegrene har allerede kendskab til denne sag. De blev kontaktet direkte
af andrageren og forklarede ham i skrivelser af 28. maj 2009 og 14. maj 2009 (og 
efterfølgende e-mails), hvorfor der ikke er sket nogen overtrædelser af fællesskabsretten i 
denne sag. Denne vurdering var baseret på følgende betragtninger.
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I januar 2009 meddelte de tyske myndigheder i henhold til direktiv 98/34/EF Kommissionen, 
at de agtede at føje visse urteblandinger, hvoraf nogle blev solgt under produktnavnet "Spice", 
til listen over narkotika. Klassificeringen var baseret på den kemiske formel for de primære 
stoffer i produktet. Efter at have modtaget meddelelsen anfægtede Kommissionen ikke 
foranstaltningen, da den blev betragtet som værende berettiget af hensyn til folkesundheden. I 
denne forbindelse skal der tages hensyn til, at menneskers liv og sundhed står øverst blandt de 
goder og interesser, som er beskyttet ved traktaten, og at det tilkommer medlemsstaterne at 
træffe bestemmelse om det niveau for beskyttelsen af den offentlige sundhed, som de ønsker 
at sikre, og hvorledes dette niveau skal nås. Flere medlemsstater har vedtaget eller planlægger 
at vedtage tilsvarende forbud mod visse urteblandinger.

Dette berøres ikke af princippet om gensidig anerkendelse, da det anerkender berettigede 
undtagelser af de grunde, der er beskrevet i EF-traktatens artikel 30 (f.eks. menneskers 
sundhed), eller på grund af varetagelsen af tvingende almene hensyn, som anerkendt i 
Domstolens retspraksis.

Endvidere hører konfiskeringen af varelager, der indeholder produkter, som mistænkes for at 
være i strid med den nationale narkotikalovgivning, blandt de almindelige foranstaltninger, 
som de nationale håndhævende myndigheder kan benytte sig af. EU's bestemmelser om den 
frie bevægelighed for varer betyder ikke, at de nationale myndigheder ikke kan anvende 
sådanne foranstaltninger i straffesager mod personer eller virksomheder. Derfor kan det ikke 
betragtes som værende i strid med fællesskabslovgivningen at konfiskere produkter som 
beviser i sådanne sager.
Kommissionen mener ikke, at de i andragendet beskrevne kendsgerninger udgør en 
overtrædelse af fællesskabsretten."


