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Tárgy: J. K., német állampolgár által benyújtott 0721/2009. számú petíció az áruk 
Európai Unión belüli szabad mozgásáról szóló rendelkezések Német Szövetségi 
Köztársaság általi állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója elmondja, hogy vállalata füvekből készített füstölők online 
forgalmazásával foglalkozott, amelyeket Hollandiából és az Egyesült Királyságból szerzett 
be.  E termékek közül néhányat később 2009-ben Németországban betiltottak, és ekkor fel is 
hagyott forgalmazásukkal. 2009 februárjában a német rendőrség házkutatást tartott nála, és 
elkobzott egyes termékeket, amelyek a benyújtó szerint sem Németországban, sem 
Hollandiában, sem pedig az Egyesült Királyságban nem tiltottak be, és e két utóbbi országban 
máig forgalomban vannak. A házkutatásból és a lefoglalásokból eredő problémák miatt a 
petíció benyújtója kénytelen volt megszüntetni vállalkozását. Azt szeretné tudni, hogy a 
német rendőrség fellépése elfogadható volt-e, megfelelt-e az áruk szabad mozgásáról és belső 
piacon való kölcsönös elismeréséről szóló EU-szabályoknak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. szeptember 30. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. november 20.

A Bizottság szolgálatai már ismerik az ügyet. A petíció benyújtója közvetlenül kereste meg 
őket, amelyre ők 2009. május 28-i és 2009. augusztus 14-i levelükben írásban válaszoltak, és 
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kifejtették az okokat, hogy a szóban forgó tények miért nem sértik a közösségi jogot. Az az 
összegzés a következő megfontolásokon alapult:

A német hatóságok 2009 januárjában arról a szándékukról értesítették a Bizottságot a 
98/34/EK irányelv alapján, hogy bizonyos fűkeverékeket, amelyek közül néhányat „fűszer” 
terméknév alatt forgalmaztak, a narkotikumok közé sorolnak. A besorolás a terméket alkotó 
fő alapanyagok kémiai képletén alapult. A bejelentési eljárás során a Bizottság nem emelt 
kifogást az intézkedés ellen, mivel közegészségügyi megfontolások alapján igazolhatónak 
találta azt. E tekintetben figyelembe kell venni azt a tényt, hogy az emberek egészsége és élete 
az első helyen áll a Szerződés által oltalmazott javak és érdekek között, és a tagállamok 
feladata eldönteni, hogy milyen szinten kívánják biztosítani a közegészség védelmét, és azt 
milyen módon kívánják megvalósítani. Valójában számos tagállam fogadott el, vagy tervez 
elfogadni ehhez hasonló tilalmat bizonyos fűkeverékekkel kapcsolatban.

Ezt az álláspontot nem érinti a kölcsönös elismerés elve, mivel ez az elv az EK-Szerződés 30. 
cikkében leírt indokok (pl. közegészségügy) vagy a Bíróság ítélkezési gyakorlata által 
elismert általánosan közérdekű, kényszerítő követelmények alapján elfogadja az indokolt 
kivételeket.

Továbbá az olyan készletek lefoglalása, amelyek olyan termékeket tartalmaznak, amelyek 
esetében fennáll a gyanú, hogy megsértik a narkotikumokra vonatkozó nemzeti 
jogszabályokat, a nemzeti bűnüldöző hatóságok hivatalos intézkedései körébe tartozik. A 
termékek szabad mozgását szabályozó uniós szabályok nem akadályozzák meg, hogy a 
tagállamok egyes személyek vagy vállalatok elleni büntetőeljárások során alkalmazzák ezeket 
az intézkedéseket. Ennélfogva a termékek bizonyítékként való lefoglalása az efféle eljárások 
során nem ítélhető úgy meg, hogy ellentétes volna a közösségi joggal.
A Bizottság álláspontja szerint a petícióban bemutatott tények nem merítik ki a közösségi jog 
megsértésének fogalmát.


