
CM\834570BG.doc PE450.791

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

8.10.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0153/2010, внесена от Joachim Kelke, с германско гражданство, 
относно проблемите му с предлагане на германския пазар на продукт, за 
който е издадено разрешение в Нидерландия, въз основа на принципа на 
взаимно признаване (Cassis de Dijon)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията очевидно е внесъл билкови продукти „Herbal-Incense“ от 
Нидерландия с уверението на доставчика, че за разпространението им е издадено 
разрешение в страната на произход. Вносителят е възнамерявал да ги предлага на 
пазара в Германия. Но германските органи са счели търговията с тези продукти за 
потенциално нарушение на разпоредбите относно наркотичните вещества и са ги 
конфискували. До този момент няма повдигнати обвинения. Германският бизнесмен 
твърди, че е нарушен Регламент 764/2008/ЕО (преглед на Cassis de Dijon) и че 
германското Звено за контакт относно продукти, създадено съгласно изискванията на 
регламента, не е в състояние или не желае да изясни ситуацията..

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 юни 2010 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 8 октомври 2010 г.

Петицията

Вносителят на петицията твърди, че е срещнал трудности след внасянето на билкови 
продукти „Herbal-Incense“ от Нидерландия, въпреки гаранциите на доставчика, че те са 
разрешени за употреба в страната на произход. Вносителят на петицията е 
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възнамерявал да пусне тези продукти на пазара в Германия, но германските органи са 
счели, че е възможно продуктите да нарушават разпоредби в областта на наркотичните 
вещества, и са ги конфискували на 6 февруари 2009 г. До този момент изглежда няма 
повдигнати обвинения. Вносителят на петицията твърди, че е налице нарушение на 
Регламент (ЕО) № 764/2008 и заявява, че създаденото съгласно регламента германско 
Звено за контакт относно продукти не е в състояние или не желае да изясни ситуацията.

Забележки на Комисията

a) Обща правна рамка

Службите на Комисията отбелязват, че Регламент (ЕО) № 764/2008, (наричан по-
нататък „Регламентът за взаимното признаване“ или „регламентът“) действа в 
нехармонизираната област, по-специално за продукти, за които липсва хармонизирано 
законодателство на равнище ЕС или за аспекти на продукти, попадащи извън 
приложното поле на мерките на ЕС за хармонизация. Регламентът влезе в сила на 
13.05.2009 г. Той се прилага за административни актове, адресирани до икономически 
оператори, които са постановени или се предвижда да бъдат постановени, въз основа на 
техническо правило. Националните органи трябва да прилагат регламента, ако 
административният акт: (1) се отнася за продукт, предлаган законно на пазара в друга 
държава-членка, (2) се отнася за продукт, който не е предмет на уреждане от 
законодателство на ЕС за хармонизация, (3) е адресиран до икономически оператори, 
(4) е основан на техническо правило и (5) прекият или непрекият ефект от него за 
продукта е: (a) забрана за пускане на пазара, (б) промяна или допълнително изпитване 
преди да е възможно неговото пускане или оставане на пазара или (в) изтегляне от 
пазара. 
При липсата на хармонизирано законодателство на ЕС, търговията в рамките на ЕС е 
все още предмет на разпоредбите на Договора във връзка със свободното движение на 
стоки (членове 34–36 от ДФЕС) и на общия принцип за взаимно признаване. 

По отношение на наркотичните и психотропни вещества, Регламентът за взаимното 
признаване следва да се прилага в случаите, когато компетентните органи на държава-
членка възнамеряват да приемат решение, което може да забрани пускането на пазара 
на продукти, законно предлагани на пазара в други държави-членки. Такъв е случаят 
например, когато психотропно вещество, законно предлагано на пазара в друга 
държава-членка, не е допуснато до пазара поради причини като наименование, размер, 
състав и т.н.

б) Внесени продукти

От 2004 г. в много европейски държави главно по интернет се продават билкови смеси 
като „Spice“. За първи път „дизайнерски наркотици“ от типа на канабиноидите са 
използвани като примеси в налични на пазара продукти. Потребителите на наркотици 
са съобщили за ефект, подобен на този на канабиса, след пушене и са избегнали 
откриването му чрез обичайно използваните тестове за наркотици. Въпреки че някои от 
посочените съставки са потенциално биоактивни, е възникнало съмнение, че примесите 
могат да са отговорни за отличителните ефекти. 
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След анализ, проведен от Института по съдебна медицина към Университетския 
медицински център във Фрайбург1, на някои от продуктите, посочени от вносителя на 
петицията, става ясно, че „Skunk“ и „Smoke“ съдържат големи количества от 
съединение от типа „cannabimimetic aminoalkylindole“, наречено JWH 018. Освен това 
те съдържат значително количество олеамид, което води до поведенчески реакции след 
поглъщане, сродни на тези, предизвикани от канабиноидите. Идентифицираният 
хомолог CP 47,497 е установен във всички кръвни проби, получени по време на 
опитите.

Същото проучване заключава, че „липсващата информация относно токсичността в 
комбинация с различия от група до група и/или вид от приложените вещества прави 
тези смеси непредсказуем риск за потребителите и постоянно предизвикателство за 
токсиколозите“. Възможно е това да са мотивите, въз основа на които германските 
органи са взели своето решение, но в предоставената от вносителя на петицията 
документация този въпрос е пропуснат.

в) Предполагаемо неправилно функциониране на националните звена за контакт 
относно продукти

Звената за контакт относно продукти (ЗКП) са обхванати от член 9 („Създаване“) и 
член 10 („Задачи“) от Регламента. Съгласно условията на член 10, ЗКП трябва да 
предоставят на икономическите оператори следната информация: техническите 
правила, приложими към конкретния тип (нехармонизиран) продукт; данните за 
контакт на компетентните органи в тази държава-членка; и средствата за правна 
защита, съществуващи по правило на територията на тази държава-членка в случай на 
спор между компетентните органи и икономически оператор. ЗКП трябва да отговорят 
в срок от петнадесет работни дни, считано от получаване на запитването.

В информацията, предоставена от вносителя на петицията, се посочва, че той се е 
свързал с германското ЗКП на 10 август 2009 г. и както изглежда на 19 август 2009 г. е 
получил пълен отговор на отправения от него въпрос. Този отговор изрично посочва 
компетентните органи за контакт, както и общата правна рамка, която обхваща 
въпросните продукти. В документацията, предоставена от вносителя на петицията, не е 
посочена друга кореспонденция с националното ЗКП. Другите предоставени копия на 
писма се отнасят за молби, отправени до няколко други органи и частни организации в 
периода август–септември 2009 г. 

г) Списък с продукти

Вносителят на петицията твърди също така, че „списъкът с продукти, посочен в 
Регламента не е правилно актуализиран“. Още веднъж, на първо място, тъй като 
мерките, приети от германските органи (6 февруари 2009 г.), предхождат прилагането 
на Регламента (13 май 2009 г.), това няма отношение към случая. Освен това, условията 
на член 12, параграф 4 от Регламента за взаимно признаване се отнасят изрично до 
„неизчерпателен списък“ от продукти. В този контекст следва да се отбележи, че такъв 
неизчерпателен списък е бил налице, когато Регламентът влиза в сила, и оттогава се 
                                               
1 Публикуван в Toxichem + Krimtech, Том 76, Heft 2 (2009 г.), стр. 90.
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актуализира. 

Заключение

Според вносителя на петицията, въпросните продукти са конфискувани от германските 
органи на 6 февруари 2009 г. Регламентът се прилага от 13 май 2009 г. и следователно 
не обхваща този конкретен случай. 

Следва да се посочи, че продуктите, които са законно пуснати на пазара в държава-
членка и не са предмет на законодателството на ЕС, са изцяло обхванати от 
разпоредбите на Договора относно свободното движение на стоки (членове 34 до 36 от 
ДФЕС) и общия принцип на признаване, създаден от Съда на Европейския съюз. Ако 
националните органи считат, че няма основания за прилагане на принципа за взаимно 
признаване (какъвто изглежда е случаят), те могат да приемат мерки за забраняване на 
пускането на пазара на продуктите при условие че: 

а) предвиденото решение се основава на съображенията за обществен интерес, 
определени в член 36 от ДФЕС или чрез позоваване на други важни императивни 
съображения от обществен интерес; и 

б) предвиденото решение е подходящо за постигане на преследваната цел и не 
излиза извън рамките на необходимото за достигане на целта. 

Въпреки това Комисията отбелязва, че самото решение на германските органи за 
забраняване и конфискуване на внесените от Нидерландия продукти не фигурира в 
предоставената от вносителя документация. Следователно правна оценка на условията 
и/или обхвата на решението във връзка с членове 34–36 от ДФЕС не е възможна. 

Освен това, въз основа на представената информация не е възможно да се заключи, че 
националното КЗП не е функционирало правилно по какъвто и да е начин. 
Националното КЗП е предоставило на вносителя на петицията информацията, посочена 
в регламента, в рамките на определения срок. Трябва също така да се отбележи, че във 
всеки случай вносителят се е свързал с националното ЗКП дълго време след 
конфискуването на продуктите от националните органи.

Службите на Комисията считат, че икономически оператор винаги трябва да може да 
получава информация относно приложимото законодателство за специален вид 
продукт на територията на държавата-членка по получаване чрез свързване със звената 
за контакт, създадени съгласно условията на Регламента или, във всеки случай, чрез 
свързване с местните органи. Получаването на тази информация преди пускането на 
пазара на продукта е ясно задължение за икономическия оператор във всеки случай и 
особено в случай на продукти, които биха могли да представляват опасност за здравето 
и живота на потребителите.


