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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0153/2010, adresată de Joachim Kelke, de cetățenie germană, 
privind problema sa legată de comercializarea în Germania a unui produs 
autorizat în Olanda, pe baza principiului recunoașterii reciproce („Cassis de 
Dijon”)

1. Rezumatul petiției

Aparent, petiționarul a importat o serie de produse de tămâie pe bază de plante din Țările de 
Jos, pe baza asigurărilor primite din partea furnizorului că acestea erau autorizate în țara de 
origine. Intenția petiționarului a fost de a le comercializa în Germania. Cu toate acestea, 
autoritățile germane au considerat că marfa și comercializarea acesteia ar constitui o posibilă 
încălcare a reglementărilor privind stupefiantele și au confiscat-o. Până în prezent nu au fost 
formulate acuzații. Omul de afaceri german invocă încălcarea Regulamentului nr. 
764/2008/CE (revizuirea hotărârii în cauza „Cassis de Dijon”), precum și faptul că Punctul 
german de informare cu privire la produse – înființat în conformitate cu regulamentul – nu a 
fost în măsură sau nu a vrut să clarifice situația.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 iunie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 8 octombrie 2010

Petiția 

Petiționarul susține că a întâmpinat dificultăți la importul unor produse de tămâie pe bază de 
plante din Țările de Jos, în ciuda asigurărilor primite din partea furnizorului că acestea erau 
autorizate în țara de origine. Intenția petiționarului a fost de a comercializa aceste produse în 
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Germania, dar autoritățile germane au considerat că acestea ar încălca reglementările privind 
stupefiantele și le-au confiscat la 6 februarie 2009. Până în prezent, se pare că nu au fost 
formulate acuzații oficiale. Petiționarul invocă încălcarea Regulamentului nr. 764/2008/CE și 
afirmă că Punctul german de informare cu privire la produse – înființat în conformitate cu 
regulamentul – nu a fost în măsură sau nu a vrut să clarifice situația.

Observațiile Comisiei

a) Cadrul juridic general

Serviciile Comisiei țin să remarce faptul că Regulamentul (CE) nr. 764/20081 (denumit în 
continuare „Regulamentul privind recunoașterea reciprocă” sau „regulamentul”) este 
operațional în sfera de aplicare nearmonizată, în special în cazul acelor produse pentru care nu 
există o armonizare a legislației la nivelul UE sau cu privire la acele aspecte ale produselor 
care nu intră sub incidența măsurilor de armonizare ale UE. Regulamentul a intrat în vigoare 
la 13 mai 2009 și se aplică deciziilor administrative adresate operatorilor economici, luate sau 
care se intenționează a fi luate în baza unei norme tehnice. Autoritățile naționale trebuie să 
aplice regulamentul dacă decizia administrativă: (1) se referă la un produc comercializat în 
mod legal într-un alt stat membru, (2) se referă la un produs care nu intră sub incidența 
legislației armonizate a UE, (3) se adresează operatorilor economici, (4) se bazează pe o 
normă tehnică (5) are ca efect direct sau indirect: (a) interzicerea introducerii produsului pe 
piață, (b) modificarea produsului sau efectuarea unor teste suplimentare înainte ca produsul să 
fie introdus sau menținut pe piață sau (c) retragerea produsului de pe piață. 

În lipsa unei legislații armonizate a UE, comerțul intracomunitar se află încă sub incidența 
dispozițiilor din tratat referitoare la libera circulație a bunurilor (articolele 34-36 din TFUE) și 
a principiului general al recunoașterii reciproce. 

În ceea ce privește stupefiantele și substanțele psihotrope, Regulamentul privind 
recunoașterea reciprocă ar trebui să se aplice atunci când autoritățile competente ale unui stat 
membru intenționează să adopte o decizie care ar putea interzice comercializarea produselor 
care au fost comercializate în mod legal într-un alt stat membru. Este cazul, de exemplu, 
atunci când se interzice accesul pe piață al unei substanțe psihotrope comercializate în mod 
legal în alt stat membru, din motive care țin de denumirea, dimensiunea, compoziția etc. 
acesteia.

b) Produsele importate

Începând cu 2004, amestecurile de ierburi, cum ar fi „Spice”, au fost comercializate în multe 
țări europene, în principal prin intermediul internetului. Este pentru prima oară când drogurile 
sintetice canabinoide au fost folosite ca adulteranți în produsele disponibile pe piață. 
Consumatorii de droguri au raportat efecte similare canabisului după ce au fumat și au evitat 
depistarea la testele toxicologice obișnuite. Deși unele dintre ingredientele indicate sunt 
                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 
2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naționale pentru 
produsele comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Deciziei nr. 
3052/95/CE, JO L 218, 13.8.2008, p. 21.
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potențial bioactive, au existat suspiciuni că adulteranții ar fi responsabili pentru efectele 
distincte. 

În urma unor analize efectuate de Institutul de Medicină Legală din cadrul Centrului Medical 
Universitar din Freiburg1, pe unele dintre produsele menționate de petiționar, se pare că 
„Skunk” și „Smoke” conțin cantități mari dintr-un compus canabibimetic din familia 
aminoalkilindolelor denumit JWH 018. În plus, acestea conțin cantități semnificative de 
oleamidă, care produce reacții comportamentale asemănătoare canabinoizilor atunci când este 
ingerată. Omologul identificat CP 47,497 a fost detectat în toate eșantioanele de sânge 
obținute în urma experimentelor.

Același studiu a conchis că „lipsa datelor privind toxicitatea în combinație cu diferențele între 
loturi legate de cantitatea și/sau tipul drogului aplicat fac ca aceste amestecuri să reprezinte un 
risc imprevizibil pentru consumatori și o provocare continuă pentru toxicologi”. Acesta ar 
putea fi motivul în baza căruia a fost luată decizia de către autoritățile germane, dar 
documentația oferită de petiționar omite să menționeze acest lucru.

c) Presupusele deficiențe ale Punctului național de informare cu privire la produse

Punctele de informare cu privire la produse (PIP) fac obiectul articolelor 9 („Înființarea”) și 
10 („Sarcini”) din regulament. În temeiul prevederilor articolului 10, PIP trebuie să ofere 
operatorilor economici următoarele informații: normele tehnice aplicabile unui anumit tip de 
produs (pentru care nu există o legislație armonizată); datele de contact ale autorităților 
competente din statul membru respectiv și căile de recurs general valabile pe teritoriul statului 
membru respectiv în cazul unor eventuale dispute între autoritățile competente și un operator 
economic. PIP trebuie să răspundă în termen de 15 zile de la primirea unei solicitări.

După cum reiese din informațiile furnizate de petiționar, acesta a contactat Punctul german de 
informare cu privire la produse la 10 august 2009, primind, se pare, un răspuns complet la 
solicitarea sa la data de 19 august 2009. Răspunsul menționează în mod expres autoritățile 
competente care trebuie contactate, precum și cadrul legal general aplicabil produselor în 
cauză. În documentația oferită de petiționar nu este inclusă nicio altă corespondență cu PIP 
din Germania. Celelalte copii ale mesajelor transmise se referă la solicitări adresate altor 
organisme și entități private în perioada august-septembrie 2009. 

d) Lista produselor

Petiționarul susține, de asemenea, că „lista produselor menționată în regulament nu a fost 
actualizată în mod corect”. În primul rând și din nou, din moment ce măsurile adoptate de 
autoritățile germane (la 6 februarie 2009) preced intrarea în vigoare a regulamentului (la 13 
mai 2009), acest lucru nu este relevant. În plus, prevederile articolului 12 alineatul (4) din 
Regulamentul privind recunoașterea reciprocă se referă, în mod expres, la o listă 
„neexhaustivă” de produse. În acest context, trebuie remarcat că o astfel de listă neexhaustivă 
era disponibilă la momentul intrării în vigoare a regulamentului, fiind actualizată în mod 
regulat de atunci. 

                                               
1 Publicate în Toxichem + Krimtech, volumul 76, Heft 2 (2009), p. 90.
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Concluzie

Conform petiționarului, produsele în cauză au fost confiscate de autoritățile germane la 6 
februarie 2009. Regulamentul a intrat în vigoare la 13 mai 2009 și, prin urmare, nu poate fi 
aplicat acestui caz specific. 

Trebuie subliniat că produsele comercializate deja în mod legal într-un stat membru și care nu 
intră sub incidența legislației UE sunt integral acoperite de dispozițiile din tratat referitoare la 
libera circulație a bunurilor (articolele 34-36 TFUE) și de principiul general al recunoașterii 
reciproce stabilit de Curtea de Justiție. În situațiile în care autoritățile naționale consideră că 
există motive pentru neaplicarea principiului recunoașterii reciproce (după cum se pare că este 
cazul de față), acestea pot adopta măsuri de interzicere a comercializării respectivelor 
produse, cu condiția ca: 
- decizia care se intenționează a fi luată să fie justificată de motive de interes general, conform 
articolului 36 din TFUE, sau prin referirea la alte motive imperative de interes general și 
- decizia care se intenționează a fi luată să fie adecvată pentru atingerea obiectivului urmărit și 
să nu depășească ceea ce este necesar pentru atingerea acestuia. 
Cu toate acestea, Comisia ține să remarce faptul că decizia efectivă a autorităților germane de 
a interzice și de a confisca produsele importate din Țările de Jos nu este inclusă în 
documentația transmisă de petiționar. Prin urmare, nu este posibilă o evaluare juridică a 
condițiilor și/sau a domeniului de aplicare al acestei decizii în lumina articolelor 34-36 din 
TFUE. 

În plus, pe baza informațiilor prezentate, nu se poate conchide că PIP din Germania a avut 
„deficiențe”. Punctul național de informare cu privire la produse a oferit petiționarului 
informațiile indicate de regulament în intervalul de timp stabilit. Trebuie de asemenea
semnalat faptul că PIP din Germania a fost, în orice caz, contactat cu mult timp după 
confiscarea produselor de către autoritățile germane.

Serviciile Comisiei consideră că un operator economic ar trebui întotdeauna să poată obține 
informații cu privire la legislația aplicabilă unui anumit tip de produs pe teritoriul statului 
membru de destinație, contactând punctele de informare cu privire la produse înființate în 
temeiul regulamentului sau, în orice caz, contactând autoritățile locale. Obținerea acestor
informații înainte de comercializarea unui produs este, în orice caz, o obligație clară a 
operatorului economic, în special în cazul produselor care pot fi considerate ca fiind 
dăunătoare sănătății și vieții consumatorilor.


