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PRANEŠIMAS NARIAMS
Tema: Peticija Nr. 0153/2010 dėl su abipusio pripažinimo principu (nustatytu byloje 

Cassis de Dijon) susijusių problemų siekiant Vokietijoje prekiauti Olandijoje 
įregistruotu produktu, kurią pateikė Vokietijos pilietis Joachim Kelke

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, atrodo, importavo iš Olandijos tam tikrus žolių smilkalų produktus, 
remdamasis tiekėjo garantijomis, kad jomis leidžiama prekiauti jų kilmės šalyje. Jis ketino 
prekiauti jais Vokietijoje. Tačiau Vokietijos valdžios institucijos nusprendė, kad tokia 
prekyba gali pažeisti taisykles dėl narkotinių medžiagų, ir prekes konfiskavo. Iki šiol jokie 
kaltinimai pateikti nebuvo. Vokietijos verslininkas tvirtina, kad buvo pažeistas Reglamentas 
(EB) Nr. 764/2008 (kuriame peržiūrimas Cassis de Dijon principas), ir kad Vokietijos 
gaminių kontaktinis centras, įsteigtas pagal šį reglamentą, negalėjo arba nenorėjo aiškintis 
šios padėties.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. birželio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. spalio 8 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad, importavęs iš Nyderlandų tam tikrus žolių smilkalų 
produktus, patyrė sunkumų, nors turėjo tiekėjo garantijas, kad jomis leidžiama prekiauti jų 
kilmės šalyje. Peticijos pateikėjas ketino prekiauti šiais produktais Vokietijoje, tačiau 
Vokietijos valdžios institucijos nusprendė, kad prekiaujant jais gali būti pažeistos taisyklės dėl 
narkotinių medžiagų, todėl 2009 m. vasario mėn. juos konfiskavo. Atrodo, kad iki šiol jokie 
kaltinimai pateikti nebuvo. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad buvo pažeistas Reglamentas (EB) 
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Nr. 764/2008, ir teigia, kad Vokietijos gaminių kontaktinis centras, įsteigtas pagal šį 
reglamentą, negalėjo arba nenorėjo aiškintis šios padėties.

Komisijos pastabos

a) Bendra teisinė sistema

Komisijos tarnybos pažymi, kad Reglamentas (EB) Nr. 764/20081 (toliau – Reglamentas dėl 
tarpusavio pripažinimo arba Reglamentas) veikia nesuderintoje srityje, ypač kalbant apie 
produktus, dėl kurių nėra teisės aktų suderinimo ES lygiu, arba apie produktų, nepatenkančių į 
ES suderinimo priemonių taikymo sritį, aspektus. Jis įsigaliojo 2009 m. gegužės 13 d. 
Reglamentas taikomas ūkinės veiklos vykdytojams skirtiems administraciniams sprendimams, 
priimtiems arba numatomiems priimti remiantis techninėmis taisyklėmis. Nacionalinės 
valdžios institucijos privalo taikyti Reglamentą, jeigu administracinis sprendimas: 1) siejamas 
su gaminiu, teisėtai parduodamu kitoje valstybėje narėje, 2) siejamas su produktu, kuris 
nepriklauso derinamai ES teisei, 3) skirtas ūkinės veiklos vykdytojams, 4) grindžiamas 
techninėmis taisyklėmis ir 5) turėjo tiesioginę arba netiesioginę įtaką, kad šis produktas: 
a) draudžiamas teikti į rinką, b) pakeičiamas arba jam taikomas papildomas tikrinimas, kad jį 
būtų galima pateikti į rinką ar laikyti rinkoje arba c) pašalinamas iš rinkos. 

Kadangi nėra ES teisės aktų suderinimo, ES vidaus prekybai iki šiol taikomos Sutarties 
nuostatos, apimančios laisvą prekių judėjimą (SESV 34–36 straipsniai) ir bendrą tarpusavio 
pripažinimo principą.

Dėl narkotikų ir psichoaktyviųjų medžiagų reglamentas dėl tarpusavio pripažinimo turėtų būti 
taikomas tada, kai valstybės narės kompetentingos institucijos ketina priimti sprendimą, 
kuriuo būtų draudžiama parduoti produktus, kurie buvo teisėtai parduodami kitoje valstybėje 
narėje. Pavyzdžiui, taip būna tada, kai kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamai 
psichoaktyviajai medžiagai neleidžiama patekti į rinką dėl priežasčių, grindžiamų jos 
pavadinimu, apimtimi, sudėtimi ir t. t.

b) Importuoti produktai

Nuo 2004 m. daugelyje Europos šalių tokie žoliniai mišiniai kaip „Spice“ daugiausia buvo 
parduodami internetu. Pirmą kartą kanapinių medžiagų tipo namų darbo narkotikai buvo 
panaudoti kaip rinkoje parduodamų produktų priemaišos. Narkotikų vartotojai pranešė apie 
panašų į kanapės poveikį jų parūkius ir vengė jų aptikimo dažniausiai naudojamais narkotikų 
testais. Nors kai kurios jų sudedamosios dalys galbūt yra biologiškai aktyvios, kilo įtarimų, 
kad savitą poveikį galėjo lemti priemaišos. 

Atlikus kai kurių peticijos pateikėjo minėtų produktų tyrimą Freiburgo universiteto medicinos 

                                               
1 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 764/2008, 
nustatantis procedūras, susijusias su tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymu kitoje 
valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams, ir panaikinantis Sprendimą 
Nr. 3052/95/EB, OL L 218, 2008 8 13, p. 21.
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centro Teismo medicinos institute1, pasirodė, kad produktuose „Skunk“ ir „Smoke“ buvo 
didelis kiekis kanabimimetinio aminoalkilindolio junginio, vadinamo JWH 018. Be to, juose 
buvo nemažas oleamido, prarijus sukeliančio panašią į kanapinių medžiagų sukeliamą 
reakciją, kiekis. Visuose atliekant eksperimentus gautuose kraujo mėginiuose buvo aptiktas 
CP 47, 497 homologas.

Tame pačiame tyrime daromos išvados, kad „dėl trūkstamų duomenų apie toksiškumą ir kartu 
dėl atskiroms partijoms naudojamų narkotikų kiekio ir (arba) rūšių skirtumų šie mišiniai kelia 
nenuspėjamą pavojų vartotojams, taip pat dėl jų nuolat susiduria su sunkumais toksikologai“. 
Būtent šiais motyvais remiantis galėjo būti priimtas Vokietijos sprendimas, tačiau peticijos 
pateikėjo pateiktoje dokumentacijoje apie šią problemą neužsimenama.

c) Tariamas netinkamas nacionalinio gaminių kontaktinio centro veikimas

Gaminių kontaktiniai centrai (GKC) numatyti Reglamento 9 straipsnyje („Steigimas“) ir 
10 straipsnyje („Užduotys“). Pagal 10 straipsnio sąlygas GKC privalo ūkinės veiklos 
vykdytojams teikti šią informaciją: technines taisykles, taikomas konkrečios rūšies 
(nesuderintam) gaminiui; kompetentingų institucijų toje valstybėje narėje kontaktinius 
duomenis; teisių gynimo priemones, kuriomis paprastai galima pasinaudoti tos valstybės narės 
teritorijoje, jei kiltų ginčas tarp kompetentingų institucijų ir ekonominės veiklos vykdytojo. 
GKC privalo atsakyti per 15 darbo dienų nuo bet kokio prašymo gavimo.

Kaip rodo peticijos pateikėjo pateikta informacija, 2009 m. rugpjūčio 10 d. jis kreipėsi į 
Vokietijos GKC ir gavo atsakymą, kuriame, atrodo, yra išsamiai atsakyta į jo 2009 m. 
rugpjūčio 19 d. klausimą. Šiame atsakyme aiškiai minimos kontaktinės kompetentingos 
institucijos, taip pat bendra teisinė sistema, taikoma produktams, apie kuriuos kalbama. 
Korespondento pateiktoje dokumentacijoje nėra jokios kitos korespondencijos, kuria būtų 
apsikeista su GKC. Kitos pateiktų pranešimų kopijos susijusios su prašymais, su kuriais 
kreiptasi į keletą kitų organizacijų ir privačių įstaigų 2009 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn. 

d) Gaminių sąrašas

Peticijos pateikėjas taip pat tvirtina, kad „nebuvo tinkamai atnaujintas Reglamente minimas 
gaminių sąrašas“. Pirma, dar kartą, kadangi Vokietijos valdžios institucijos priemones 
patvirtino ankstesne data (2009 m. vasario 6 d.), nei buvo pradėtas taikyti Reglamentas, tai 
neaktualu. Be to, Reglamento dėl tarpusavio pripažinimo 12 straipsnio 4 dalies sąlygose 
aiškiai nurodomas „neišsamus“ gaminių sąrašas. Šiomis aplinkybėmis reikėtų pažymėti, kad 
toks neišsamus sąrašas buvo Reglamento įsigaliojimo metu ir kad nuo to laiko jis buvo 
atnaujinamas. 

Išvada

Kaip teigia peticijos pateikėjas, produktus, apie kuriuos kalbama, Vokietijos valdžios 
institucijos konfiskavo 2009 m. vasario 6 d. Šis reglamentas taikomas nuo 2009 m. gegužės 
13 d., todėl šiuo konkrečiu atveju jis netaikomas. 

                                               
1 Paskelbta Toxichem + Krimtech, 76 tomas, Nr. 2 (2009), p. 90.
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Reikėtų pabrėžti, kad produktai, kurie jau teisėtai parduodami valstybėje narėje ir kuriems 
netaikomi ES teisės aktai, yra visiškai numatyti pagal Sutarties nuostatas dėl laisvo prekių 
judėjimo (SESV 34–36 straipsniai) ir Teisingumo Teismo nustatytą bendrą tarpusavio 
pripažinimo principą. Jeigu nacionalinės institucijos laikosi nuomonės, kad yra pagrindas 
netaikyti tarpusavio pripažinimo principo (kaip matyti, yra šiuo atveju), jos gali imtis 
priemonių, draudžiančių parduoti šiuos produktus, su sąlyga: 

a) kad ketinamas priimti sprendimas grindžiamas SESV 36 straipsnyje išvardytais viešojo 
intereso sumetimais arba nuoroda į kitas svarbias visuomenės intereso priežastis; ir 

b) kad ketinamas priimti sprendimas yra tinkamas siekiant užtikrinti, kad būtų pasiektas 
nustatytas tikslas, ir neviršija to, kas būtina tam tikslui pasiekti. 

Tačiau Komisija pažymi, kad faktinis Vokietijos institucijų sprendimas uždrausti ir 
konfiskuoti produktus, importuotus iš Nyderlandų, nėra peticijos pateikėjo pridėtos 
dokumentacijos dalis. Todėl neįmanoma teisiškai įvertinti šio sprendimo sąlygų ir (arba) 
taikymo srities, atsižvelgiant į SESV 34–36 straipsnius. 

Be to, remiantis pateikta informacija neįmanoma daryti išvados, kad nacionalinis GKC kokiu 
nors būdu „veikė netinkamai“. Nacionalinis GKC suteikė peticijos pateikėjui tam tikrą 
informaciją, nurodytą Reglamente, aiškiai per nustatytą laikotarpį. Taip pat būtina pažymėti, 
kad į nacionalinį GKC bet kuriuo atveju buvo kreiptasi gerokai vėliau nei nacionalinės 
institucijos atliko konfiskavimą.

Komisijos tarnybos laikosi nuomonės, kad ūkinės veiklos vykdytojas visada turėtų turėti 
galimybę gauti informaciją apie teisės aktus, taikomus konkrečios rūšies produktui paskirties 
valstybės narės teritorijoje, kreipdamasis į gaminių kontaktinius centrus, įsteigtus laikantis 
Reglamento sąlygų, arba bet kuriuo atveju kreipdamasis į vietos valdžios institucijas. Gauti 
šią informaciją prieš pradedant pardavinėti produktą bet kuriuo atveju yra ūkinės veiklos 
vykdytojo pareiga, ypač tada, kai kalbama apie produktus, kurie galėtų būti laikomi 
keliančiais pavojų vartotojų sveikatai ir gyvybei.“


