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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0153/2010 af Joachim Kelke, tysk statsborger, om hans problem med 
markedsføring i Tyskland af et produkt, som er godkendt i Holland, baseret på 
princippet om gensidig anerkendelse (Cassis de Dijon)

1. Sammendrag

Andrageren har tilsyneladende importeret nogle urterøgelsesprodukter fra Holland, baseret på 
leverandørens forsikringer om, at de var godkendt i oprindelseslandet. Det var hans hensigt at 
markedsføre dem i Tyskland. De tyske myndigheder anså imidlertid produktet for at udgøre et 
muligt brud på narkotikalovgivningen og konfiskerede det. Der er foreløbig ikke blevet rejst 
nogen tiltale. Den tyske forretningsmand hævder, at der er tale om en overtrædelse af 
forordning (EF) nr. 764/2008 (Cassis de Dijon-ændringen), og at det tyske 
produktinformationspunkt – som er oprettet i medfør af forordningen – ikke har været i stand 
til eller villigt til at afklare situationen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. juni 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 8. oktober 2010.

"Andragendet

Andrageren hævder, at han har oplevet vanskeligheder efter import af urterøgelsesprodukter 
fra Nederlandene på trods af leverandørens forsikringer om, at de var godkendt i 
oprindelseslandet. Det var andragerens hensigt at markedsføre disse produkter i Tyskland, 
men de tyske myndigheder mente, at de kunne udgøre et muligt brud på 
narkotikalovgivningen og konfiskerede dem den 6. februar 2009. Til dato synes der ikke at 
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være blevet rejst nogen tiltale. Andrageren hævder, at der er tale om en overtrædelse af 
forordning (EF) nr. 764/2008, og anfører, at det tyske produktinformationspunkt – som er 
oprettet i medfør af forordningen – ikke har været i stand til eller villigt til at afklare 
situationen.

Kommissionens bemærkninger

a) Generel retlig ramme

Kommissionens tjenestegrene bemærker, at forordning (EF) nr. 764/20081 (i det følgende 
"forordningen om gensidig anerkendelse" eller "forordningen") opererer i det 
ikkeharmoniserede område, særligt for produkter, der ikke er omfattet af harmoniseret 
lovgivning på EU-plan, eller for produktaspekter, der falder uden for området af EU-
harmoniseringsforanstaltninger. Forordningen trådte i kraft den 13. maj 2009. Forordningen 
gælder for administrative afgørelser, der er rettet mod økonomiske aktører, uanset om de er 
truffet eller forventes at blive truffet på baggrund af en teknisk regel. Nationale myndigheder 
skal lade forordningen gælde, hvis den administrative afgørelse: (1) vedrører et produkt, der 
er lovligt markedsført i en anden medlemsstat, (2) vedrører et produkt, der ikke er underlagt 
harmoniseret EU-lovgivning, (3) er rettet mod økonomiske operatører, (4) er baseret på en 
teknisk regel og (5) har den direkte eller indirekte effekt, at produktet er: (a) forbudt at 
markedsføre, (b) ændret eller genstand for yderligere afprøvning, før det kan markedsføres 
eller bevares på markedet eller (c) trukket tilbage fra markedet. 

I mangel på en harmoniserende EU-lovgivning er handel inden for EU stadig underlagt 
traktatbestemmelserne, der dækker varernes frie bevægelighed (artikel 34-36 i TEUF) og det 
generelle princip om gensidig anerkendelse. 

Med hensyn til narkotiske stoffer og psykoaktive stoffer bør forordningen om gensidig 
anerkendelse være gældende, når de kompetente myndigheder i en medlemsstat har til hensigt 
at vedtage en beslutning, der kan forbyde markedsføringen af produkter, som er lovligt 
markedsført i en anden medlemsstat. Dette er f.eks. tilfældet, når et psykoaktivt stof, der er 
lovligt markedsført i en anden medlemsstat, nægtes adgang til markedet på baggrund af dets 
benævnelse, størrelse, sammensætning osv.

Importerede produkter

Siden 2004 er urteblandinger såsom "Spice" blevet solgt i mange europæiske lande 
hovedsageligt via internettet. Dette er første gang, at cannabinoilignende "designer drugs" er 
blevet brugt som forfalskningsmidler i kommercielt tilgængelige produkter. 
Narkotikamisbrugere har rapporteret om cannabislignende virkninger efter rygning og har 
undgået afsløring af almindeligt anvendte narkotikakontroller. Skønt nogle af de angivne 
ingredienser er potentielt bioaktive, blev der skabt mistanke om, at forfalskningsmidler kan 
være ansvarlige for de særlige virkninger. 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 764/2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale 
tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af 
beslutning nr. 3052/95/EF, EUT L 218 af 13.8.2008, s. 21.
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Efter analyse på det retsmedicinske institut på universitetets lægecenter i Freiburg1 af nogle af 
de produkter, der er nævnt af andrageren, indeholder "Skunk" og "Smoke" tilsyneladende 
store mængder af en cannabimimetisk aminoalkylindolblanding, der kaldes JWH 018. 
Desuden indeholder de betydelige mængder oleamid, der ved indtagelse medfører 
cannabinoidlignende adfærdsreaktioner. Den identificerede CP 47,497-homolog blev påvist i 
alle blodprøver i forsøgene.

I den samme undersøgelse konkluderes det, at manglende data om toksicitet kombineret med 
forskelle fra parti til parti i mængde og/eller type narkotika, der er anvendt, gør disse 
blandinger til en uforudsigelig risiko for forbrugere og en løbende udfordring for 
toksikologer. Det kan være grundlaget, som den tyske afgørelse er foretaget på, men 
dokumentationen, som andrageren har fremlagt, undlader at nævne dette.

c) Den påståede fejlfunktion i det nationale produktkontaktpunkt

Produktkontaktpunkter dækkes af artikel 9 ("Etablering") og artikel 10 ("Opgaver") i 
forordningen. I henhold til betingelserne i artikel 10 skal produktkontaktpunkter udlevere 
følgende oplysninger til økonomiske operatører: de tekniske forskrifter, der er gældende for 
en specifik type (ikkeharmoniseret) produkt; de kompetente myndigheders 
kontaktoplysninger i denne medlemsstat og de retsmidler, der generelt er tilgængelige på 
denne medlemsstats område i tilfælde af en konflikt mellem de kompetente myndigheder og 
en økonomiske operatør. Produktkontaktpunkter skal svare inden for 15 arbejdsdage fra 
modtagelsen af en anmodning

Som de oplysninger, andrageren har fremsendt, viser, har han kontaktet det tyske 
produktkontaktpunkt den 10. august 2009 og modtaget det, som synes at være et fuldstændigt 
svar på hans spørgsmål den 19. august 2009. I dette svar nævnes udtrykkeligt de kompetente 
myndigheder, der skal kontaktes, samt den generelle retlige ramme, som dækker de 
pågældende produkter. Ingen anden korrespondance med det nationale produktkontaktpunkt 
er inkluderet i den dokumentation, som afsenderen har fremsendt. De andre fremsendte 
meddelelseskopier henviser til anmodninger, der er rettet til flere andre organismer og private 
organer i løbet af august og september 2009. 

d) Listen over produkter

Andrageren hævder også, at den produktliste, der er nævnt i forordningen, ikke var blevet 
opdateret korrekt. Igen skal nævnes, at da de foranstaltninger, der er vedtaget af de tyske 
myndigheder (6. februar 2009), ligger før ikrafttrædelsen af forordningen (13. maj 2009), er 
dette ikke relevant. Desuden henviser bestemmelserne i artikel 12, stk. 4, i forordningen om 
gensidig anerkendelse udtrykkeligt til en "ikkeudtømmende" produktliste. I denne 
sammenhæng skal det bemærkes, at en sådan ikkeudtømmende liste var tilgængelig, da 
forordningen trådte i kraft, og er blevet opdateret lige siden. 

Konklusion

Ifølge andrageren blev de pågældende produkter beslaglagt af de tyske myndigheder den 6. 

                                               
1 Offentliggjort i Toxichem + Krimtech, bind 76, hæfte 2 (2009), s. 90.
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februar 2009. Forordningen har været gældende siden den 13. maj 2009 og dækker derfor 
ikke dette bestemte tilfælde. 

Det skal påpeges, at produkter, der allerede lovligt markedsføres i en medlemsstat, og som 
ikke er underlagt EU-lovgivning, er fuldstændigt dækket af traktatens bestemmelser om 
varernes frie bevægelighed (artikel 34 til 36 i TEUF) og det generelle princip om gensidig 
anerkendelse, der er fastlagt af Domstolen. Skulle de nationale myndigheder mene, at der er 
grundlag for ikke at anvende princippet om gensidig anerkendelse (som det ser ud til at være 
tilfældet), kan de vedtage foranstaltninger, der forbyder markedsføringen af disse produkter, 
forudsat at: 

a) den påtænkte afgørelse er begrundet i offentlig interesse, som det er fastlagt i artikel 36 i 
TEUF, eller ved henvisning til andre tvingende almene hensyn, og 

b) den påtænkte afgørelse er tilstrækkelig til formålet om at nå det tilsigtede mål og ikke går 
ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. 

Kommissionen bemærker dog, at de tyske myndigheders faktiske afgørelse, som forbød og 
beslaglagde de fra Nederlandene importerede produkter, ikke er en del af den dokumentation, 
som andrageren har vedhæftet. Derfor er en juridisk vurdering af bestemmelserne i og 
anvendelsesområdet for denne beslutning i lyset af artikel 34-36 i TEUF ikke mulig. 

Desuden er det ikke muligt på baggrund af de fremlagte oplysninger at konkludere, at det 
nationale produktkontaktpunkt på nogen måde har fungeret forkert. Det nationale 
produktkontaktpunkt gav andrageren den type oplysninger, som forordningen angiver, inden 
for den etablerede tidsramme. Det skal også bemærkes, at det nationale produktkontaktpunkt i 
alle tilfælde blev kontaktet et godt stykke tid efter, at de nationale myndigheders 
beslaglæggelse havde fundet sted.

Kommissionens tjenestegrene mener, at en økonomisk operatør altid skal kunne indhente 
oplysninger om den lovgivning, der er gældende for en specifik type produkt i 
destinationsmedlemsstatens område, ved at kontakte de produktkontaktpunkter, der er 
etableret i henhold til forordningens bestemmelser, eller under alle omstændigheder ved at 
kontakte de lokale myndigheder. Indhentning af disse oplysninger før markedsføringen af 
produktet er under alle omstændigheder en klar forpligtelse for den økonomiske operatør og 
særligt i tilfælde af produkter, der vil kunne anses som skadelige for forbrugernes liv og 
helbred."


