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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0721/2009, του J.K., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με υποτιθέμενη 
παραβίαση εκ μέρους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας των 
διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων δηλώνει ότι ήταν ιδιοκτήτης μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης πώλησης 
προϊόντων λιβανιών από φυτά, τα οποία προμηθευόταν από τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο 
Βασίλειο. Στη συνέχεια, ορισμένα από αυτά απαγορεύτηκαν στη Γερμανία το 2009 και ως εκ 
τούτου σταμάτησε να τα πωλεί. Τον Φεβρουάριο του 2009 η γερμανική αστυνομία 
πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του και κατέσχεσε πολλά προϊόντα τα οποία, σύμφωνα με 
τον αναφέροντα, δεν είχαν απαγορευτεί στη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο 
Βασίλειο και τα οποία εξακολουθούν να πωλούνται στις δύο τελευταίες χώρες. Τα 
προβλήματα που προκάλεσε η έρευνα στο σπίτι του και η κατάσχεση των εν λόγω 
εμπορευμάτων ήταν τέτοια που ο αναφέρων αναγκάστηκε να κλείσει την επιχείρησή του. Ο 
αναφέρων επιθυμεί να μάθει εάν οι ενέργειες της γερμανικής αστυνομίας ήταν επιτρεπτές και 
σύμφωνες με τους κανόνες της ΕΕ που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων 
και την αμοιβαία αναγνώριση στην εσωτερική αγορά.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Σεπτεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής είναι ήδη ενήμερες της υπόθεσης. Επικοινώνησε απευθείας μαζί 
τους ο αναφέρων, και οι υπηρεσίες της Επιτροπής του εξήγησαν εγγράφως με επιστολές της 
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28ης Μαΐου 2009 και της 14ης Αυγούστου 2009 (και μεταγενέστερα μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου) τους λόγους για τους οποίους τα γεγονότα υπό εξέταση δεν στοιχειοθετούν 
παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Η εκτίμηση αυτή τεκμηριώνεται ως εξής:
Τον Ιανουάριο του 2009, οι γερμανικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή στο πλαίσιο της 
οδηγίας 98/34/ΕΚ την πρόθεσή τους να προσθέσουν ορισμένα φυτικά μείγματα, μερικά από 
τα οποία πωλούνταν με την ονομασία προϊόντος «μπαχαρικά», στον κατάλογο ναρκωτικών 
ουσιών. Η ταξινόμηση βασιζόταν στον χημικό τύπο των βασικών ουσιών του προϊόντος. 
Κατά τη διαδικασία κοινοποίησης, η Επιτροπή δεν έφερε αντίρρηση στο μέτρο, καθώς 
θεωρήθηκε δικαιολογημένο βάσει προβληματισμών για τη δημόσια υγεία. Εν προκειμένω, 
πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η δημόσια υγεία κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των 
αγαθών και συμφερόντων που προστατεύονται από τη Συνθήκη, και ότι εναπόκειται στα 
κράτη μέλη να προσδιορίσουν το επίπεδο προστασίας που επιθυμούν να αποδώσουν στη
δημόσια υγεία και τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται το εν λόγω επίπεδο. Ορισμένα 
κράτη μέλη, μάλιστα, έχουν υιοθετήσει ή σχεδιάζουν να υιοθετήσουν παρόμοιες 
απαγορεύσεις για ορισμένα φυτικά μείγματα.
Αυτή η θέση δεν επηρεάζεται από την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, καθώς αναγνωρίζει 
αιτιολογημένες εξαιρέσεις για τους λόγους που περιγράφονται στο άρθρο 30 της Συνθήκης 
ΕΚ (π.χ. δημόσια υγεία) ή βάσει απαιτήσεων επιτακτικής φύσης γενικής δημόσιας σημασίας, 
οι οποίες έχουν αναγνωριστεί στη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Επίσης, η κατάσχεση αποθεμάτων, που περιέχουν προϊόντα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες 
ότι παραβιάζουν την εθνική νομοθεσία περί ναρκωτικών ουσιών, συγκαταλέγεται στον 
συνήθη κατάλογο μέτρων των εθνικών αρχών επιβολής. Οι κανόνες της ΕΕ που διέπουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων δεν εμποδίζουν τις εθνικές αρχές να εφαρμόζουν 
τα εν λόγω μέτρα σε ποινικές διαδικασίες κατά ιδιωτών ή επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, η 
κατάσχεση προϊόντων ως αποδεικτικό στοιχείο σε τέτοιου είδους διαδικασίες δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι αντίκειται στην κοινοτική νομοθεσία.

Κατά την άποψη της Επιτροπής, τα πραγματικά περιστατικά που περιγράφονται στην 
αναφορά δεν στοιχειοθετούν παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας.


