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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0153/2010 του Joachim Kelke, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με
πρόβλημά του ως προς την εμπορική προώθηση στη Γερμανία προϊόντος που 
έχει εγκριθεί στις Κάτω Χώρες, βάσει της αρχής αμοιβαίας αναγνώρισης 
(Cassis de Dijon)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων φαίνεται ότι εισήγαγε προϊόντα τύπου Herbal-Incense από τις Κάτω Χώρες, 
βασισμένος στις διαβεβαιώσεις του προμηθευτή ότι είναι εγκεκριμένα προϊόντα στη χώρα 
προέλευσης. Πρόθεσή του ήταν η εμπορική διάθεση στη Γερμανία. Οι γερμανικές αρχές 
ωστόσο έκριναν ότι τα εμπορεύματα πιθανώς να παραβίαζαν τη νομοθεσία περί ναρκωτικών 
ουσιών και προέβησαν στην κατάσχεσή τους. Μέχρι τούδε δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. 
Ο γερμανός επιχειρηματίας διατείνεται ότι πρόκειται για παραβίαση του κανονισμού 
764/2008/ΕΚ (αναθεώρηση του Cassis de Dijon) και ότι το σημείο επαφής για τα προϊόντα 
στη Γερμανία –που δημιουργήθηκε δυνάμει του κανονισμού– δεν ήταν σε θέση ή 
διατεθειμένο να αποσαφηνίσει την κατάσταση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Ιουνίου 10. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 8 Οκτωβρίου 2010.

Η αναφορά

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι αντιμετώπισε δυσκολίες μετά την εισαγωγή προϊόντων τύπου
Herbal-Incense από τις Κάτω Χώρες, παρά τις διαβεβαιώσεις του προμηθευτή ότι επρόκειτο 
για εγκεκριμένα προϊόντα στη χώρα προέλευσης. Πρόθεση του αναφέροντος ήταν η εμπορική 
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διάθεση των εν λόγω προϊόντων στη Γερμανία, αλλά οι γερμανικές αρχές έκριναν ότι τα 
εμπορεύματα πιθανώς να παραβίαζαν τη νομοθεσία περί ναρκωτικών ουσιών και προέβησαν 
στην κατάσχεσή τους στις 6 Φεβρουαρίου 2009. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν 
απαγγελθεί κατηγορίες. Ο αναφέρων διατείνεται ότι πρόκειται για παραβίαση του 
κανονισμού 764/2008/ΕΚ και δηλώνει ότι το σημείο επαφής για τα προϊόντα στη Γερμανία –
που δημιουργήθηκε δυνάμει του κανονισμού– δεν ήταν σε θέση ή διατεθειμένο να 
αποσαφηνίσει την κατάσταση.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

a) Γενικό νομικό πλαίσιο

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επισημαίνουν ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 764/20081 (εφεξής 
«κανονισμός για την αμοιβαία αναγνώριση» ή «κανονισμός») αφορά τον μη εναρμονισμένο 
τομέα, συγκεκριμένα τα προϊόντα για τα οποία δεν υφίσταται εναρμονισμένη νομοθεσία σε 
επίπεδο ΕΕ, ή για πτυχές προϊόντων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των μέτρων 
εναρμόνισης της ΕΕ. Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 13.05.2009. Εφαρμόζεται στις 
διοικητικές αποφάσεις που απευθύνονται στους οικονομικούς φορείς και λαμβάνονται ή 
προβλέπεται να ληφθούν, βάσει τεχνικού κανόνα. Οι εθνικές αρχές οφείλουν να εφαρμόζουν 
τον κανονισμό εάν η διοικητική απόφαση: (1) αφορά προϊόν που κυκλοφορεί νομίμως στην 
αγορά άλλου κράτους μέλους, (2) αφορά προϊόν που δεν υπόκειται σε εναρμονισμένη 
νομοθεσία της ΕΕ, (3) απευθύνεται στους οικονομικούς φορείς, (4) βασίζεται σε τεχνικό 
κανόνα και (5) έχει ως άμεση ή έμμεση συνέπεια: α) την απαγόρευση της διάθεσης του 
προϊόντος στην αγορά, β) την τροποποίηση ή πρόσθετες δοκιμές του προϊόντος για να 
μπορέσει να διατεθεί ή να παραμείνει στην αγορά ή γ) την απόσυρση του προϊόντος από την 
αγορά.

Ελλείψει κοινοτικής νομοθεσίας εναρμόνισης, το ενδοκοινοτικό εμπόριο εξακολουθεί να 
υπόκειται στις διατάξεις της Συνθήκης που καλύπτουν την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων (άρθρα 34-36 ΣΛΕΕ) και στη γενική αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.

Όσον αφορά τις ναρκωτικές και ψυχοτρόπες ουσίες, ο κανονισμός για την αμοιβαία 
αναγνώριση θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους 
προτίθενται να λάβουν απόφαση η οποία ενδεχομένως να απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά 
προϊόντων που κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά άλλου κράτους μέλους. Αυτό συμβαίνει, 
για παράδειγμα, όταν σε μια ψυχοτρόπο ουσία που κυκλοφορεί νομίμως στην αγορά ενός 
κράτους μέλους απαγορεύεται η πρόσβαση στην αγορά άλλου κράτους μέλους για λόγους 
που αφορούν την ονομασία, το μέγεθος, τη σύνθεση του εν λόγω προϊόντος κ.λπ.

β) Εισαγόμενα προϊόντα

Από το 2004, μείγματα αρωματικών φυτών τύπου «Spice» πωλούνται σε πολλές ευρωπαϊκές 
                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 764/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
9ης Ιουλίου 2008 για τη θέσπιση διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων εθνικών 
τεχνικών κανόνων στα προϊόντα που κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά άλλου κράτους 
μέλους και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 3052/95/ΕΚ, ΕΕ L 218 της 13.8.2008, 
σ. 21.
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χώρες κυρίως μέσω του Διαδικτύου. Είναι η πρώτη φορά που συνθετικά ναρκωτικά τύπου 
κανναβινοειδών χρησιμοποιούνται ως νοθευτικές ουσίες σε διαθέσιμα στο εμπόριο προϊόντα. 
Χρήστες ναρκωτικών ανέφεραν επιδράσεις παρόμοιες με αυτές της κάνναβης μετά το 
κάπνισμα, ενώ οι ουσίες δεν ανιχνεύθηκαν μέσω των συνήθων ελέγχων για τη χρήση 
ναρκωτικών. Παρόλο που ορισμένα από τα αναφερόμενα συστατικά είναι δυνητικά 
βιοδραστικά, κινήθηκαν υποψίες ότι οι νοθευτικές ουσίες θα μπορούσαν να είναι υπεύθυνες 
για τις διακριτές επιδράσεις.

Μετά από ανάλυση που διενήργησε το ινστιτούτο ιατροδικαστικής στο πανεπιστημιακό 
ιατρικό κέντρο του Freiburg1 σε ορισμένα από τα προϊόντα που περιγράφει ο αναφέρων, 
προκύπτει ότι τα προϊόντα «Skunk» και «Smoke» περιείχαν μεγάλες ποσότητες μιας ένωσης
cannabimimetic aminoalkylindole που ονομάζεται JWH 018. Επιπλέον, περιείχαν σημαντικές 
ποσότητες oleamide, μιας ουσίας η οποία, μετά από κατάποση, προκαλεί συμπεριφορικές 
αντιδράσεις παρόμοιες με αυτές των κανναβινοειδών. Το ομόλογο CP 47,497 εντοπίστηκε σε 
όλα τα δείγματα αίματος που ελήφθησαν στο πλαίσιο των πειραμάτων.

Η ίδια μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «λόγω έλλειψης δεδομένων σχετικά με την 
τοξικότητα σε συνδυασμό με διαφορές μεταξύ των παρτίδων όσον αφορά την ποσότητα ή/και 
το είδος των ναρκωτικών ουσιών που χρησιμοποιούνται, τα μείγματα αυτά ενέχουν 
απρόβλεπτους κινδύνους για τους καταναλωτές και συνιστούν συνεχή πρόκληση για τους 
τοξικολόγους». Αυτοί μπορεί να είναι οι λόγοι για τους οποίους ελήφθη η απόφαση από τη 
Γερμανία, αλλά στα έγγραφα που προσκόμισε ο αναφέρων δεν γίνεται αναφορά σε αυτό το 
θέμα.

γ) Η εικαζόμενη δυσλειτουργία του εθνικού σημείου επαφής για τα προϊόντα

Τα σημεία επαφής για τα προϊόντα καλύπτονται από τα άρθρα 9 («Δημιουργία») και 10 
(«Καθήκοντα») του κανονισμού. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, τα σημεία επαφής 
για τα προϊόντα παρέχουν στους οικονομικούς φορείς τις ακόλουθες πληροφορίες: τους 
τεχνικούς κανόνες που ισχύουν για συγκεκριμένο είδος (μη εναρμονισμένου) προϊόντος, 
λεπτομερή στοιχεία επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές εντός του εν λόγω κράτους μέλους, 
και τα μέσα έννομης προστασίας που είναι γενικά διαθέσιμα στην επικράτεια του εν λόγω 
κράτους μέλους σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των αρμόδιων αρχών και οικονομικού 
φορέα. Τα σημεία επαφής για τα προϊόντα πρέπει να απαντούν εντός δεκαπέντε εργάσιμων 
ημερών από την παραλαβή κάθε αίτησης.

Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, ο αναφέρων επικοινώνησε με το γερμανικό 
σημείο επαφής για τα προϊόντα στις 10 Αυγούστου 2009, και έλαβε πλήρη, όπως φαίνεται, 
απάντηση στο ερώτημά του στις 19 Αυγούστου 2009. Η απάντηση αυτή αναφέρει σαφώς τις 
αρμόδιες αρχές με τις οποίες πρέπει να επικοινωνήσει, καθώς και το γενικό νομικό πλαίσιο 
που καλύπτει τα εν λόγω προϊόντα. Καμία άλλη αλληλογραφία με το εθνικό σημείο επαφής 
για τα προϊόντα δεν περιλαμβάνεται στα έγγραφα που προσκόμισε ο αναφέρων. Τα άλλα 
αντίγραφα μηνυμάτων που προσκομίστηκαν αφορούν αιτήματα που απευθύνονται σε 
διάφορους άλλους οργανισμούς και ιδιωτικούς φορείς το διάστημα Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 
2009.

                                               
1 Δημοσιεύτηκε στο Toxichem + Krimtech, τόμος 76, Heft 2 (2009), σ. 90.
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δ) Ο κατάλογος προϊόντων

Ο αναφέρων ισχυρίζεται επίσης ότι «ο κατάλογος των προϊόντων που αναφέρονται στον 
κανονισμό δεν είχε επικαιροποιηθεί ορθά». Πρώτον, και πάλι, καθώς οι γερμανικές αρχές 
έλαβαν τα μέτρα (6 Φεβρουαρίου 2009) πριν από τη θέση σε ισχύ του κανονισμού 
(13 Μαΐου 2009), αυτό το επιχείρημα είναι άτοπο. Επιπλέον, το άρθρο 12, παράγραφος 4, του 
κανονισμού για την αμοιβαία αναγνώριση αναφέρεται ρητά σε «μη εξαντλητικό» κατάλογο 
προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένας μη εξαντλητικός κατάλογος 
αυτού του είδους ήταν διαθέσιμος την εποχή που τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός και ότι έχει 
επικαιροποιηθεί έκτοτε.

Συμπέρασμα

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι γερμανικές αρχές προέβησαν σε κατάσχεση των εν λόγω 
προϊόντων στις 6 Φεβρουαρίου 2009. Καθώς ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις 
13 Μαΐου 2009, δεν καλύπτει τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα προϊόντα που ήδη κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά ενός 
κράτους μέλους και δεν υπόκεινται στη νομοθεσία της ΕΕ καλύπτονται πλήρως από τις 
διατάξεις της Συνθήκης σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων (άρθρα 34 
έως 36 της ΣΛΕΕ) και τη γενική αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης που κατοχύρωσε το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εάν οι εθνικές αρχές θεωρούν ότι υπάρχουν λόγοι για τη μη 
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης (όπως φαίνεται ότι συμβαίνει στην 
προκειμένη περίπτωση), μπορούν να εγκρίνουν μέτρα για την απαγόρευση της διάθεσης στην 
αγορά των εν λόγω προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι:

α) η προβλεπόμενη απόφαση δικαιολογείται βάσει ενός από τους λόγους δημόσιου 
συμφέροντος που απαριθμούνται στο άρθρο 36 της ΣΛΕΕ ή βάσει άλλου επιτακτικού λόγου 
δημόσιου συμφέροντος και

β) η προβλεπόμενη απόφαση είναι κατάλληλη για την εξασφάλιση της επίτευξης του 
επιδιωκόμενου στόχου και δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω 
στόχου.

Ωστόσο, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η απόφαση των γερμανικών αρχών για απαγόρευση και 
κατάσχεση των προϊόντων που εισήχθησαν από τις Κάτω Χώρες δεν περιλαμβάνεται στα 
έγγραφα που επισυνάπτει ο αναφέρων. Συνεπώς, μια νομική αξιολόγηση των όρων ή/και του 
πεδίου εφαρμογής της απόφασης υπό το πρίσμα των άρθρων 34-36 της ΣΛΕΕ δεν είναι 
εφικτή.

Επιπλέον, βάσει των πληροφοριών που παρουσιάστηκαν δεν είναι δυνατόν να συναχθεί 
συμπέρασμα για οποιουδήποτε είδους «δυσλειτουργία» του εθνικού σημείου επαφής για τα 
προϊόντα. Το εθνικό σημείο επαφής για τα προϊόντα παρέσχε στον αναφέροντα το είδος των 
πληροφοριών που αναφέρονται στον κανονισμό εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου. 
Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι το εθνικό σημείο επαφής για τα προϊόντα ενημερώθηκε, σε 
κάθε περίπτωση, πολύ μετά την κατάσχεση των προϊόντων από τις εθνικές αρχές.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεωρούν ότι ένας οικονομικός φορέας θα πρέπει σε κάθε 
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περίπτωση να μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία για ένα 
συγκεκριμένο είδος προϊόντος στην επικράτεια του κράτους μέλους προορισμού, 
επικοινωνώντας με τα σημεία επαφής για τα προϊόντα που ιδρύθηκαν βάσει των διατάξεων 
του κανονισμού ή, εν πάση περιπτώσει, απευθυνόμενος στις τοπικές αρχές. Η λήψη αυτών 
των πληροφοριών πριν από την κυκλοφορία του προϊόντος αποτελεί σε κάθε περίπτωση σαφή 
υποχρέωση του οικονομικού φορέα και, ιδίως, σχετικά με προϊόντα που ενδέχεται να κριθούν 
επιβλαβή για την υγεία και τη ζωή των καταναλωτών.


