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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0153/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Joachim 
Kelke, par viņa problēmu Vācijā realizēt Holandē atļautu produktu, pamatojoties 
uz savstarpējās atzīšanas principu (Cassis de Dijon lieta)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs acīmredzot importēja kādus vīraka produktus no Holandes, 
pamatojoties uz piegādātāja apgalvojumiem, ka tie ir atļauti izcelsmes valstī. Viņa nodoms 
bija realizēt tos Vācijā. Tomēr Vācijas varas iestādes uzskatīja, ka prece, iespējams, pārkāpj 
narkotikas regulējošus noteikumus un konfiscēja to. Apsūdzības vēl nav uzrādītas. Vācijas 
uzņēmējs apgalvo, ka ir pārkāpta Regula (EK) Nr. 764/2008 (Cassis de Dijon pārskatīšana) un 
ka Vācijas Produktu informācijas punkts, kas izveidots saskaņā ar regulu, nav varējis vai 
vēlējies noskaidrot situāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 8. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 8. oktobrī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka viņš saskārās ar grūtībām pēc tam, kad importēja vīraka 
produktus no Nīderlandes, neskatoties uz piegādātāja apgalvojumiem, ka tie ir atļauti 
izcelsmes valstī. Lūgumraksta iesniedzēja nodoms bija tirgot šos produktus Vācijā, bet 
Vācijas varas iestādes uzskatīja, ka prece, iespējams, pārkāpj narkotikas regulējošos 
noteikumus, un 2009. gada 6. februārī konfiscēja to. Šķiet, ka apsūdzības vēl nav uzrādītas.
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ir pārkāpta Regula (EK) Nr. 764/2008 un ka Vācijas 



PE450.791v01-00 2/4 CM\834570LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Produktu informācijas punkts, kas izveidots saskaņā ar regulu, nav varējis vai vēlējies 
noskaidrot situāciju.

Komisijas novērojumi

a) Vispārējais tiesiskais regulējums

Komisijas dienesti norāda, ka Regula (EK) Nr. 764/20081 (turpmāk tekstā — „Savstarpējas 
atzīšanas regula” vai „regula”) darbojas nesaskaņotajā jomā, īpaši attiecībā uz produktiem, par 
kuriem tiesību akti ES līmenī nav saskaņoti, vai attiecībā uz tādiem produktu aspektiem, kas 
neietilpst ES saskaņošanas pasākumu darbības jomā. Tā stājās spēkā 2009. gada 13. maijā.
Regulu piemēro administratīviem lēmumiem, kas adresēti uzņēmējiem un kas pieņemti vai ko 
paredzēts pieņemt, pamatojoties uz tehnisku noteikumu. Valsts varas iestādēm ir jāpiemēro 
regula, ja administratīvais lēmums: 1) attiecas uz citā dalībvalstī likumīgi tirgotu produktu,
2) attiecas uz produktu, uz kuru neattiecas saskaņotie ES tiesību akti, 3) ir adresēts 
uzņēmējiem, 4) pamatojas uz tehnisku noteikumu un 5) ja šā lēmuma tieša vai netieša ietekme 
ir: a) aizliegums laist tirgū šo produktu, (b) produkta pārveide vai papildu pārbaude, pirms to 
var laist vai tam var ļaut atrasties tirgū, vai c) produkta izņemšana no tirgus.

Nesaskaņotu ES tiesību aktu gadījumā ES iekšējai tirdzniecībai joprojām piemēro Līguma 
noteikumus, kas attiecas uz preču brīvu apriti (LESD 34.–36. pants), un savstarpējas atzīšanas 
vispārēju principu.

Attiecībā uz narkotiskām un psihotropām vielām Savstarpējas atzīšanas regula jāpiemēro, ja 
dalībvalsts kompetentās varas iestādes plāno pieņemt lēmumu, kas varētu aizliegt tādu 
produktu tirdzniecību, kas tiek likumīgi tirgoti citā dalībvalstī. Tas attiecas uz gadījumu, 
piemēram, kad psihotropās vielas, ko likumīgi tirgo citā dalībvalstī, aizliedz laist tirgū tādu 
iemeslu dēļ, kas pamatojas uz to nosaukumu, izmēru, sastāvu utt.

b) Importēti produkti

Kopš 2004. gada tādi augu maisījumi kā „Spice” daudzās Eiropas valstīs galvenokārt tiek 
pārdoti internetā. Šī ir pirmā reize, kad marihuānai līdzīgas dizaineru narkotikas tiek 
izmantotas kā piemaisījumi tirdzniecībā pieejamos produktos. Narkotiku lietotāji ziņoja par 
marihuānai līdzīgu iedarbību pēc pīpēšanas, un to neatklāja parasti izmantotajās narkotiku 
pārbaudēs. Kaut gan dažas no norādītājām sastāvdaļām ir potenciāli bioloģiski aktīvas, 
aizdomas radīja tas, ka piemaisījumi varētu izraisīt atšķirīgu iedarbību.

Pēc Universitātes medicīnas centra Tiesu medicīnas institūta Freiburgā 2 veiktās dažu 
lūgumraksta iesniedzēja minēto produktu analīzes, šķiet, ka „Skunk” un „Smoke” saturēja lielu 
daudzumu marihuānai līdzīgu aminoalkilindola savienojumu ar nosaukumu JWH 018. Turklāt 
tie saturēja ievērojamu daudzumu oleamīda, kas, tos uzņemot, rada marihuānai līdzīgus 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 764/2008, ar ko 
nosaka procedūras, lai dažus valstu tehniskos noteikumus piemērotu citā dalībvalstī likumīgi 
tirgotiem produktiem, un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 3052/95/EK, OV L 218, 13.8.2008., 
21. lpp.
2 Publicēts „Toxichem + Krimtech”, 76. sējums, 2. numurs (2009. gads), 90. lpp.
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uzvedības traucējumus. Konstatētais CP 47,497 homologs tika atklāts visos eksperimentos 
iegūtajos asiņu paraugos.

Šajā pašā pētījumā secināts, ka „trūkstošie dati par toksiskumu savienojumā ar pielietoto 
narkotisko vielu daudzuma un/vai veida atšķirībām sēriju starpā padara šos maisījumus par 
iepriekš neparedzamiem patērētājiem un pastāvīgu problēmu toksikologiem”. Šie varētu būt 
iemesli, pamatojoties uz kuriem Vācija pieņēma šādu lēmumu, bet lūgumraksta iesniedzēja 
iesniegtajos dokumentos šis jautājums nav minēts.

c) Iespējama valsts Produktu informācijas punkta nepareiza rīcība

Uz Produktu informācijas punktiem (PIP) attiecas regulas 9. pants („Izveide”) un 10. pants 
(„Uzdevumi”). Saskaņā ar 10. panta noteikumiem PIP ir jāsniedz uzņēmējiem šādu 
informāciju: tehniskos noteikumus, kurus piemēro konkrētam (nesaskaņota) produkta veidam; 
kompetento iestāžu kontaktdatus attiecīgajā dalībvalstī un pārsūdzības līdzekļus, kas minētās 
dalībvalsts teritorijā pieejami strīda gadījumā starp kompetentajām iestādēm un uzņēmēju.
PIP ir jāsniedz atbilde 15 darba dienu laikā pēc jebkura pieprasījuma saņemšanas.

Tā kā lūgumraksta iesniedzēja sniegtajā informācijā norādīts, viņš sazinājās ar Vācijas PIP 
2009. gada 10. augustā, šķietami pilnīgu atbildi uz savu jautājumu saņemot 2009. gada 
19. augustā. Šajā atbildē skaidri norādītas kompetentās iestādes, ar kurām jāsazinās, kā arī 
vispārējais tiesiskais regulējums, kas attiecas uz minētajiem produktiem. Cita sarakste ar 
valsts PIP nav iekļauta lūgumraksta iesniedzēja iesniegtajā dokumentācijā. Citas iesniegto 
ziņojumu kopijas attiecas uz lūgumiem, kas adresēti vairākām citām iestādēm un privātām 
struktūrām laikposmā no 2009. gada augusta līdz septembrim.

d) Produktu saraksts

Lūgumraksta iesniedzējs arī apgalvo, ka „regulā norādītais produktu saraksts nav pienācīgi 
atjaunināts”. Pirmkārt, vēlreiz jāatgādina, ka, tā kā Vācijas varas iestādes veica pasākumus 
(2009. gada 6. februāris) pirms regulas spēkā stāšanās (2009. gada 13. maijs), tas nav būtiski 
šajā gadījumā. Turklāt Savstarpējas atzīšanas regulas 12. panta 4. punktā skaidri norādīts uz 
„neizsmeļošu” produktu sarakstu. Šai kontekstā jānorāda, ka šāds neizsmeļošs produktu 
saraksts bija pieejams laikā, kad stājās spēkā regula, un kopš tā laikā tiek regulāri atjaunināts.

Secinājums

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto Vācijas varas iestādes konfiscēja minētos produktus 
2009. gada 6. februārī. Regula tiek piemērota kopš 2009. gada 13. maija un tādēļ nav 
piemērojama šajā konkrētajā gadījumā.

Jānorāda, ka uz produktiem, kas jau tiek likumīgi tirgoti citā dalībvalstī un kuriem nepiemēro 
ES tiesību aktus, pilnībā attiecas Līguma noteikumi par preču brīvu apriti (LESD 34.–
36. pants) un vispārējais savstarpējas atzīšanas princips, ko iedibinājusi Eiropas Savienības 
Tiesa. Ja valsts varas iestādes uzskata, ka ir pamats nepiemērot savstarpējas atzīšanas principu 
(kā šķietami šajā gadījumā), tās var veikt pasākumus, kas aizliedz šādu produktu tirdzniecību 
ar nosacījumu, ka:
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a) paredzētais lēmums ir pamatots ar vienu no LESD 36. pantā minētajiem sabiedrības 
interešu aspektiem vai atsaucoties uz citu primāru sabiedrības interešu apsvērumu, un

b) paredzētais lēmums ir atbilstīgs tam, lai sasniegtu izvirzīto mērķi, un tajā paredz tikai 
tādus nosacījumus, kas vajadzīgi, lai šādu mērķi sasniegtu.

Tomēr Komisija norāda, ka Vācijas varas iestāžu pieņemtais pašreizējais lēmums, ar ko 
aizliedz un konfiscē no Nīderlandes importētos produktus, nav iekļauts lūgumraksta 
iesniedzēja sniegtajā dokumentācijā. Tādēļ nav iespējams izvērtēt šī lēmuma noteikumus 
un/vai darbības jomu, ņemot vērā LESD 34.–36. punktu.

Turklāt, pamatojoties uz iesniegto informāciju, nav iespējams secināt, ka valsts PIP būtu kaut 
kādā veidā „nepareizi rīkojies”. Valsts PIP sniedza lūgumraksta iesniedzējam regulā norādīto 
informāciju paredzētajā termiņā. Jānorāda arī, ka sazināšanās ar valsts PIP jebkurā gadījumā 
notika labu laiku pēc tam, kad valsts varas iestādes bija konfiscējušas preci.

Komisijas dienesti uzskata, ka uzņēmējam vienmēr jābūt iespējai iegūt informāciju par tiesību 
aktiem, kurus piemēro konkrētam produktu veidam galamērķa dalībvalsts teritorijā, sazinoties 
ar Produktu informācijas punktiem, kas izveidoti saskaņā ar regulas noteikumiem, vai jebkurā 
gadījumā — sazinoties ar vietējām varas iestādēm. Šādas informācijas iegūšana pirms 
produkta tirdzniecības uzsākšanas jebkurā gadījumā ir nepārprotams uzņēmēja pienākums un 
īpaši gadījumos, kad produktus varētu uzskatīt par kaitīgiem patērētāju veselībai un dzīvībai.”


