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Temats: Lūgumraksts Nr. 0721/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais J. K., par to, 
ka Vācijas Federatīvā Republika varētu būt pārkāpusi noteikumus par preču brīvu 
apriti Eiropas Savienībā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka viņam piederēja uzņēmums, kas internetā tirgoja zāļu 
vīraka (herbal incense) produktus, kurus viņš saņēma no Nīderlandes un Apvienotās 
Karalistes. Vēlāk Vācijā 2009. gadā vairākus no tiem aizliedza, un viņš attiecīgi pārtrauca šo 
produktu pārdošanu. Vācijas policija 2009. gada februārī veica mājas pārmeklēšanu, un tika 
konfiscēti daudzi produkti, kuri, kā apgalvo lūgumraksta iesniedzējs, nebija aizliegti ne 
Vācijā, ne Nīderlandē, ne Apvienotajā Karalistē un pēdējās divās minētajās valstīs tiek 
joprojām pārdoti. Viņa mājas pārmeklēšana un attiecīgo priekšmetu konfiskācija radīja tādas 
problēmas, ka lūgumraksta iesniedzējs bija spiests savu uzņēmumu slēgt. Viņš vaicā, vai 
Vācijas policijas rīcība bija pieļaujama un vai tā atbilda ES noteikumiem par preču brīvu 
apriti un savstarpēju atzīšanu iekšējā tirgū.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 30. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. novembrī

„Komisijas dienesti jau ir pazīstami ar šo lietu. Lūgumraksta iesniedzējs pats ar viņiem 
sazinājās, un tie viņam ar 2009. gada 28. maija un 2009. gada 14. augusta vēstulēm (un vēlāk 
e-pasta vēstulēm) sniedza rakstisku paskaidrojumu par iemesliem, kādēļ izskatīšanai nodotie 
fakti neveido Kopienas tiesību aktu pārkāpumu. Novērtējums bija pamatots uz šādiem 
apsvērumiem.
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2009. gada janvārī Vācijas varas iestādes paziņoja Komisijai saskaņā ar Direktīvu 98/34/EK 
par nodomu pievienot narkotisko vielu sarakstam konkrētus zāļu maisījumus, daži, no kuriem 
tika pārdoti ar nosaukumu „spice”. Klasifikācija tika pamatota uz produkta galveno vielu 
ķīmisko formulu. Paziņošanas procedūras laikā Komisija neiebilda pret šo pasākumu, jo 
uzskatīja to par attaisnojamu, pamatojoties uz sabiedrības veselības apsvērumiem. Šajā sakarā 
jāņem vērā fakts, ka sabiedrības veselība atrodas to galveno vērtību un interešu vidū, ko 
aizsargā līgums un dalībvalstīm ir jānosaka aizsardzības līmenis, kādu tās vēlas sniegt 
sabiedrības veselībai, un veids, kā šo līmeni sasniegt. Faktiski vairākas dalībvalstis ir 
pieņēmušas vai plāno pieņemt līdzīgus aizliegumus attiecībā un noteiktiem zāļu maisījumiem.
Šo nostāju neietekmē savstarpējas atzīšanas princips, jo tas atzīst attaisnojamus izņēmumus, 
kas pamatojas uz EK līguma 30. pantā minēto (piemēram, sabiedrības veselība) vai balstās uz 
būtiskām sabiedrības nozīmes prasībām, ko apstiprina Eiropas Kopienu tiesas prakse.

Turklāt krājumu, kas satur produktus, par kuriem ir aizdomas, ka tie pārkāpj dalībvalsts 
tiesību aktus narkotisko vielu jomā, konfiskācija, ietilpst dalībvalsts tiesību aizsardzības 
iestāžu regulāri veicamo pasākumu sarakstā. ES noteikumi reglamentē preču brīvu apriti, bet 
neattur dalībvalsts varas iestādes no šo pasākumu piemērošanas krimināltiesvedībā pret 
atsevišķām personām vai uzņēmumiem. Tādēļ produktu konfiskācija kā pierādījums šādai 
tiesvedībai nav pretrunā Kopienas tiesību aktiem.

Komisija uzskata, ka fakti, kurus lūgumraksta iesniedzējs sniedzis, nav pietiekami, lai šo 
gadījumu uzskatītu par Kopienas tiesību aktu pārkāpumu.”


