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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Joachim Kelke, német állampolgár által benyújtott 0153/2010. számú petíció 
a kölcsönös elismerés elve alapján („Cassis de Dijon”) egy Hollandiában 
engedélyezett termék németországi forgalomba hozatalával kapcsolatos 
problémáiról

1. A petíció összefoglalása

A jelek szerint a petíció benyújtója bizonyos gyógynövényes füstölőket importált 
Hollandiából, miután beszállítója biztosította afelől, hogy a termékeket a származási 
országban engedélyezték. Célja a termékek németországi forgalomba hozatala volt. A német 
hatóságok azonban úgy ítélték meg, hogy az áru esetlegesen sérti a kábítószerekre vonatkozó 
szabályozást, ezért azt lefoglalták. Az ügyben egyelőre nem indítottak eljárást. A szóban 
forgó német üzletember azt állítja, hogy megsértették a 764/2008/EK rendeletet (a „Cassis de 
Dijon” felülvizsgálata), valamint hogy a rendelet értelmében létrehozott németországi 
termékinformációs központ nem tudta tisztázni a helyzetet, illetve nem tanúsított 
hajlandóságot arra.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. június 8. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. október 8.

A petíció

A petíció benyújtója azt állítja, hogy miután gyógynövényes füstölőket importált 
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Hollandiából, nehézségekbe ütközött annak ellenére, hogy beszállítója biztosította afelől, 
hogy a termékeket a származási országban engedélyezték. A petíció benyújtójának célja a 
termékek németországi forgalomba hozatala volt, a német hatóságok azonban úgy ítélték meg, 
hogy a termékek valószínűleg sértik a kábítószerekre vonatkozó szabályozást, ezért azokat 
2009. február 6-án lefoglalták. Úgy tűnik, hogy mind a mai napig nem került sor vádemelésre. 
A petíció benyújtója azt állítja, hogy megsértették a 764/2008/EK rendeletet, és kifejti, hogy a 
rendelet értelmében létrehozott németországi termékinformációs kapcsolattartó pont nem 
tudta tisztázni a helyzetet, illetve arra nem tanúsított hajlandóságot.

A Bizottság észrevételei

a) Általános jogi keret

A Bizottság szolgálatai megjegyzik, hogy a 764/2008/EK rendelet1 (a továbbiakban: „a 
kölcsönös elismerésről szóló rendelet” vagy „a rendelet”) egy olyan területen alkalmazandó, 
amelynek harmonizációjára nem került sor, különösen olyan termékekre vonatkozóan, 
amelyek esetében nem ment végbe a jogszabályok uniós szintű harmonizációja, illetve a 
termékek olyan szempontjaira, amelyek az uniós harmonizációs intézkedések hatályán kívül 
esnek. A rendelet 2009. május 13-án lépett hatályba. Ez a rendelet egy adott műszaki szabály 
alapján hozott vagy meghozni kívánt, gazdasági szereplőknek címzett közigazgatási 
határozatokra alkalmazandó. A nemzeti hatóságoknak akkor kell alkalmazniuk a rendeletet, 
ha a közigazgatási határozat: 1) valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott 
termékre vonatkozik, 2) olyan termékre vonatkozik, amely nem tartozik a harmonizált uniós 
jog hatálya alá, 3) gazdasági szereplőknek szól, 4) műszaki szabályon alapul, valamint 5) 
közvetlen vagy közvetett hatása a következők egyike: a) e termék vagy terméktípus 
forgalomba hozatalának megtiltása, b) e termék vagy terméktípus átalakítása vagy további 
vizsgálata, mielőtt azt forgalomba lehetne hozni vagy forgalomban lehetne tartani, c) e termék 
vagy terméktípus forgalomból való kivonásának előírása. 

Az uniós jog harmonizációjának hiányában az EU-n belüli kereskedelem továbbra is a 
Szerződésnek az áruk szabad mozgására vonatkozó rendelkezései (az EUMSz. 34–36. cikke) 
és a kölcsönös elismerés általános elvének hatálya alá tartozik. 

Ami a kábítószereket és a pszichoaktív anyagokat illeti, a kölcsönös elismerésről szóló 
rendeletet kell alkalmazni, amikor valamely tagállam illetékes hatóságai olyan határozatot 
szándékoznak elfogadni, amely megtilthatja a valamely másik tagállamban jogszerűen 
forgalmazott termékek forgalomba hozatalát. Ez a helyzet áll fenn például, amikor egy másik 
tagállamban jogszerűen forgalmazott pszichoaktív anyag piacra jutását megnevezése, 
mennyisége, összetétele stb. miatt megtagadják.

b) Importált termékek

2004 óta olyan gyógynövénykeverékeket, mint például a „Spice”, több európai országban 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. július 9-i 764/2008/EK rendelete az egyes nemzeti 
műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre 
történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat 
hatályon kívül helyezéséről, HL L 218., 2008.8.13., 21. o.
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árusítanak, főleg az interneten keresztül. Ez az első alkalom, hogy kannabinoid-szerű 
szintetikus drogokat kereskedelmi forgalomban hozzáférhető termékekben adalékanyagként 
használtak fel. Drogfogyasztók arról számoltak be, hogy a füstölőnek a kannabisz által 
kiváltottakhoz hasonló hatásai vannak, valamint hogy a szokásos drogtesztek nem mutatják ki 
azt. Bár a feltüntetett összetevők némelyike potenciálisan bioaktív, felmerült a gyanú, hogy az 
adalékanyagok idézhetik elő a jellegzetes hatásokat. 

A freiburgi Egyetemi Egészségügyi Központ Törvényszéki Orvostani Intézetében a petíció 
benyújtója által említett termékek közül néhánnyal kapcsolatban elvégzett elemzést1 követően 
nyilvánvalóvá vált, hogy a „Skunk” és a „Smoke” nagy mennyiséget tartalmaz a JWH 018 
kódjelű, a kannabisz hatásait utánzó aminoalkilindol vegyületből. Ezenkívül jelentős 
mennyiségű oleamidot is tartalmaztak, amely a bevitelt követően a kannabinoidok által 
előidézettekhez hasonló magatartásbeli reakciókat vált ki. Az azonosított, hasonló szerkezeti 
képletű CP 47,497 vegyületet a kísérletekből származó összes vérmintában kimutatták.

Ugyanezen tanulmány azt a következtetést vonja le, hogy „a toxicitással kapcsolatban hiányzó 
adatok, valamint az adagonként alkalmazott eltérő mennyiségek és/vagy különböző drogfajták 
miatt ezek a keverékek előre nem látható veszélyt jelentenek a fogyasztók számára és 
folyamatos kihívást a toxikológusoknak”. A németek ezen indokok alapján hozhatták meg a 
döntést, de a petíció benyújtója által szolgáltatott dokumentumok nem említik ezt a kérdést.

c) A nemzeti termékinformációs kapcsolattartó pont állítólagos mulasztása

A termékinformációs kapcsolattartó pontokkal (PCP) a rendelet 9. cikke („Létrehozás”) és 10. 
cikke („Feladatok”) foglalkozik. A 10. cikk alapján a termékinformációs kapcsolattartó 
pontoknak a következő információkat kell a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátani: a 
konkrét (nem harmonizált) terméktípusra vonatkozó műszaki szabályok, az adott tagállam 
területén működő hatóságok elérhetőségi adatai, valamint az adott tagállam területén 
általánosan rendelkezésre álló jogorvoslatok az illetékes hatóságok és a gazdasági szereplő 
közötti vita esetén. A termékinformációs kapcsolattartó pontoknak a beérkezéstől számított 
tizenöt munkanapon belül kell válaszolniuk a kérésekre.

Amint az a petíció benyújtója által szolgáltatott információkból kiderül, 2009. augusztus 10-
én vette fel a kapcsolatot a német termékinformációs kapcsolattartó ponttal, majd 2009. 
augusztus 19-én hiánytalannak tűnő választ kapott kérdésére. A válasz kifejezetten említi 
azon illetékes hatóságokat, amelyekkel kapcsolatba kell lépni, valamint a szóban forgó 
termékekre vonatkozó általános jogi keretet. A levélíró által benyújtott dokumentumok között 
nem szerepel egyéb levélváltás a nemzeti termékinformációs kapcsolattartó ponttal. Az 
benyújtott egyéb üzenetek másolatai a más szervezetekhez és magánszervekhez 2009. 
augusztus és szeptember során eljuttatott kérelmekre vonatkoznak. 

d) A termékek listája

A petíció benyújtójának állítása szerint „a rendeletben említett terméklistát nem frissítették 
pontosan”. Először is ismételten megállapítjuk, hogy ez az állítás nem releváns, mivel a német 
hatóságok előbb fogadták el az intézkedéseket (2009. február 6.), mint ahogy a rendelet 
                                               
1 Megjelent: Toxichem + Krimtech, 76. kötet, 2. szám (2009), 90. o.
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hatályba lépett (2009. május 13.). Továbbá a kölcsönös elismerésről szóló rendelet 12. cikke 
(4) bekezdésének szövegezése kifejezetten a termékek „nem kimerítő jellegű” listáját említi. 
Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy ilyen „nem kimerítő jellegű” lista rendelkezésre 
állt a rendelet hatálybalépésekor, és azt azóta frissítették. 

Következtetés

A petíció benyújtója szerint a német hatóságok 2009. február 6-án foglalták le a szóban forgó 
termékeket. A rendelet 2009. május 13-i hatállyal alkalmazandó, így nem vonatkozik erre a 
konkrét esetre. 

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a valamely tagállamban már jogszerűen forgalmazott és 
az uniós jog hatálya alá nem tartozó termékekre teljes mértékben kiterjednek a Szerződésnek 
az áruk szabad mozgására vonatkozó rendelkezései (az EUMSz. 34–36. cikke), valamint a 
kölcsönös elismerés általános elve, amelyet az Európai Bíróság határozott meg. Amennyiben 
a nemzeti hatóságok úgy vélik, hogy okuk van arra, hogy ne alkalmazzák a kölcsönös 
elismerés elvét (ez esetben nyilvánvalóan erről van szó), intézkedéseket fogadhatnak el az 
adott termékek forgalmazásának betiltása céljából, feltéve, hogy: 

a) a tervezett határozat az EUMSz. 36. cikkében meghatározott közérdekű indokok 
valamelyike alapján, vagy más, közérdeken alapuló kényszerítő követelmény alapján 
indokolt; valamint 

b) a tervezett határozat a kívánt célkitűzés teljesítéséhez megfelelő, és nem lépi túl a 
célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket. 

A Bizottság ugyanakkor megjegyzi, hogy a német hatóságok által hozott, a Hollandiából 
importált termékek betiltását és lefoglalását elrendelő tényleges határozat nem része a petíció 
benyújtója által csatolt dokumentumoknak. Ennélfogva nincs lehetőség elvégezni a határozat 
feltételeinek és/vagy hatókörének jogi értékelését az EUMSz. 34–36. cikkének fényében. 

Ezenkívül a benyújtott információk alapján nem vonható le az a következtetés, hogy a PCP 
bármilyen módon mulasztást követett volna el. A PCP jóval a megállapított határidőn belül a 
petíció benyújtójának rendelkezésére bocsátotta a rendeletben említett információt. Azt is meg 
kell jegyezni, hogy a nemzeti termékinformációs kapcsolattartó pontot mindenképpen jóval 
azután keresték fel, hogy a nemzeti hatóságok lefoglalták a termékeket.

A Bizottság szolgálatai úgy vélik, hogy a gazdasági szereplők számára mindenkor hozzáférést 
kell biztosítani az azzal kapcsolatos információkhoz, hogy a rendeltetési hely szerinti tagállam 
területén milyen jogszabályok alkalmazandók egy adott terméktípusra, azáltal, hogy felveszik 
a kapcsolatot a rendelet értelmében létrehozott termékinformációs kapcsolattartó pontokkal 
vagy a helyi hatóságokkal. Egyértelműen a gazdasági szereplők kötelessége, hogy minden 
esetben beszerezzék ezt az információt a termék forgalmazása előtt, és különösen olyan 
termékek esetében, amelyek károsnak tekinthetők a fogyasztók egészségére és életére nézve.


