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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

20.11.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0721/2009 dėl tariamų Vokietijos Federacinės Respublikos pažeidimų 
taikant Europos Sąjungos laisvo prekių judėjimo nuostatas, kurią pateikė 
Vokietijos pilietis J. K.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad jis turėjo įmonę, kurioje internetu pardavinėjo iš žolelių 
pagamintus smilkalus, gautus iš Nyderlandų ir Jungtinės Karalystės. 2009 m. daugelis jų buvo 
Vokietijoje uždrausti, todėl peticijos pateikėjas nustojo juos pardavinėti. 2009 m. vasario mėn. 
Vokietijos policija apieškojo jo namus ir konfiskavo nemažai produktų, kurie, peticijos 
pateikėjo teigimu, nebuvo uždrausti Vokietijoje, Nyderlanduose ar Jungtinėje Karalystėje, o 
pastarosiose dviejose pardavinėjami ir dabar. Problemos, atsiradusios dėl kratos ir produktų 
konfiskavimo, lėmė tai, kad peticijos pateikėjas turėjo uždaryti savo įmonę. Peticijos 
pateikėjas nori sužinoti, ar Vokietijos policijos veiksmai buvo tinkami ir atitiko ES laisvo 
prekių judėjimo ir vidaus rinkos tarpusavio pripažinimo taisykles. 

2. Priimtinumas 

Paskelbta priimtina 2009 m. rugsėjo 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. lapkričio 20 d.

„Komisijos tarnybos jau yra susipažinusios su šiuo atveju. Peticijos pateikėjas į jas kreipėsi 
tiesiogiai. 2009 m. gegužės 28 d. ir 2009 m. rugpjūčio 14 d. raštais (o vėliau el. paštu) 
Komisijos tarnybos peticijos pateikėjui paaiškino priežastis, dėl kurių aptariami faktai nėra 
Bendrijos teisės pažeidimas. Toks vertinimas grindžiamas toliau pateiktomis aplinkybėmis. 
2009 m. sausio mėn. Vokietijos valdžios institucijos pagal Direktyvą 98/34/EB pranešė 
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Komisijai apie ketinimą į narkotinių medžiagų sąrašą įtraukti tam tikrus žolelių mišinius; kai 
kurie jų buvo parduodami nurodžius produkto pavadinimą „prieskonis“. Toks priskyrimas 
buvo grindžiamas pagrindinių produkto medžiagų chemine formule. Vykstant pranešimo 
procedūrai Komisija neprieštaravo šiai priemonei, nes ji buvo laikoma pateisinama 
visuomenės sveikatos sumetimais. Šiuo atžvilgiu reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad 
visuomenės sveikata yra viena svarbiausių Sutarties nuostatomis saugomo turto ir interesų 
sąraše; valstybės narės yra atsakingos už sprendimo dėl apsaugos lygio, kurį jos norėtų 
suteikti visuomenės sveikatai, bei dėl būdo, kuriuo tas apsaugos lygis bus užtikrintas, 
priėmimą. Iš tiesų, kelios valstybės narės yra nustačiusios arba dar planuoja nustatyti panašius 
draudimus naudoti tam tikrus žolelių mišinius. 

Savitarpio pripažinimo principas nedaro įtakos tokiai pozicijai, nes juo remiantis 
pripažįstamos pagrįstos išimtys, daromos remiantis EB sutarties 30 straipsnyje apibrėžtais 
pagrindais (pvz., visuomenės sveikata) arba Europos Teisingumo Teismo praktikoje 
pripažįstamais svarbiausiais bendrojo visuomenės intereso reikalavimais.

Be to, prekių, kurių sudėtyje yra produktų, kuriuos parduodant, kaip įtariama, pažeidžiami 
nacionaliniai narkotines medžiagas reglamentuojantys teisės aktai, konfiskavimas 
priskiriamas prie įprastų nacionalinių teisėsaugos institucijų naudojamų priemonių. Remiantis 
laisvą prekių judėjimą reglamentuojančiomis ES normomis, nacionalinėms valdžios 
institucijoms nedraudžiama šias priemones taikyti nagrinėjant baudžiamąsias bylas, iškeltas 
pavieniams asmenims arba įmonėms. Taigi produktų kaip įrodymo konfiskavimas tokiose 
bylose negali būti laikomas prieštaraujančiu Bendrijos teisei. 
Komisijos nuomone, peticijoje nurodyti faktai nėra Bendrijos teisės pažeidimas.“


