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MEDEDELINGEN AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 721/2009 ingediend door J. K. (Duitse nationaliteit), over 
vermeende schending van het vrije verkeer van goederen in de Europese Unie 
door de Duitse Bondsrepubliek

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener had een bedrijf dat via internet bepaalde herbal incense-producten verkocht. Hij 
betrok deze producten uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In Duitsland werden enkele 
van deze producten in 2009 verboden en indiener heeft deze producten dientengevolge niet 
meer aangeboden. In februari 2009 vond er een huiszoeking van de Duitse politie plaats in 
zijn bedrijf en werden producten in beslag genomen die volgens indiener in Duitsland noch in 
Nederland of het Verenigd Koninkrijk verboden waren en die in de laatstgenoemde twee 
landen nog steeds worden verkocht. Indieners bedrijf is door de huiszoeking en de 
inbeslagname van de producten zodanig in de problemen geraakt dat het moest worden 
gesloten. Indiener wil weten of de handelwijze van de Duitse politie in overeenstemming is 
met onder meer het vrije verkeer van goederen in Europa en de Europese regelgeving inzake 
wederzijdse erkenning op de interne markt. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 september 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement). 

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 november 2009.

De diensten van de Commissie zijn reeds op de hoogte van deze zaak. Zij zijn rechtstreeks 
door indiener benaderd en hebben hem schriftelijk, in brieven van 28 mei 2009 en 14 
augustus 2009 (en daaropvolgende e-mails), uitgelegd waarom de feiten in kwestie geen 
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schending van het Gemeenschapsrecht vormen. Dat oordeel was gebaseerd op de volgende 
overwegingen.

In januari 2009 hebben de Duitse autoriteiten de Commissie onder verwijzing naar Richtlijn 
98/34/EG op de hoogte gesteld van hun voornemen om bepaalde kruidenmengsels, waarvan 
sommige onder de productnaam ‘specerij’ werden verkocht, op de narcoticalijst te plaatsen. 
Deze classificatie vond plaats op grond van de chemische formule van de voornaamste 
bestanddelen van het product. Gedurende de informatieprocedure heeft de Commissie geen 
bezwaar gemaakt tegen deze maatregel, aangezien deze omwille van de volksgezondheid 
gerechtvaardigd werd geacht. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat de 
volksgezondheid het belangrijkste goed en het grootste belang is dat door het Verdrag wordt 
beschermd en dat het aan de lidstaten is om te bepalen welk beschermingsniveau zij de 
volksgezondheid willen bieden en op welke manier dat niveau moet worden bereikt. 
Verschillende lidstaten hebben bovendien een zelfde verbod voor bepaalde kruidenmengsels 
ingevoerd of zijn van plan dit te doen.

Op dat standpunt is het beginsel van wederzijdse erkenning niet van toepassing, aangezien 
hierbij gerechtvaardigde uitzonderingen worden toegestaan op grond van de redenen die in 
artikel 30 van het EG-Verdrag (gezondheidszorg) worden beschreven of op grond van 
dwingende vereisten van algemeen belang, die in de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
worden erkend.
Bovendien behoort inbeslagname van een voorraad die producten bevat waarvan wordt 
vermoed dat ze de nationale narcoticawet overtreden, tot de gangbare maatregelen van de 
nationale handhavingsinstanties. De EU-regels met betrekking tot het vrije verkeer van 
goederen beletten de nationale instanties niet om die maatregelen toe te passen in strafzaken
tegen individuen of ondernemingen. Daarom kan inbeslagname van producten, als bewijs in 
dergelijke zaken, niet in strijd met het Gemeenschapsrecht worden geacht.
Volgens de Commissie vormen de in het verzoekschrift beschreven feiten geen schending van 
het Gemeenschapsrecht.


