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Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0140/2013, внесена от Мартин Йохансон и Вевека Фалениус, с 
шведско гражданство, от името на Maribo AB, относно нарушението от 
страна на Швеция на принципите за регулиране на свободното 
движение на услуги на вътрешния пазар и бездействие от страна на 
Европейската комисия по този въпрос

1. Резюме на петицията

Шведското дружество Maribo AB обучава кучета за откриване на наркотици, оръжия и 
експлозиви и в миналото е съхранявало проби от наркотици за целите на обучението. 
Шведските органи обаче отказват да подновят разрешението на дружеството за 
притежание на проби от наркотици въз основа на неотдавна приети административни 
процедури и поради това то повече не може да обучава кучета за откриване на 
наркотици. 

Следователно Maribo AB не е в състояние да предоставя кучета за откриване на 
наркотици или да предоставя услуги, свързани с кучета за откриване на наркотици, в 
Швеция или в други държави  членки на ЕС. Въпреки това дружества, установени в 
други държави членки, които участват в конкурентни дейности, могат да извършват 
тези дейности и да предлагат своите услуги в Швеция.

Вносителят твърди, че това е нарушение на член 56 от ДФЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари  2014 г.

Предметът на петицията е бил вече разглеждан от Комисията в отговор на жалба. 
Процедурата е приключена, тъй като службите на Комисията не са могли да установят 
някакво нарушение на свободата на предоставяне на услуги. По-специално:

- в контекста на споменатите процедури шведските органи са обяснили на 
Комисията причината за изискването за получаване на лиценз за притежаване на 
наркотични вещества за дейности в контекста на използването на обучени кучета; 

- според информацията, предоставена от шведските органи, през 2005 г. е 
осъществен преглед от Агенцията за медицински продукти, въз основа на който 
Агенцията стига до заключението, че следва да се предоставят бъдещи лицензи в 
Швеция единствено за притежание на наркотични вещества, използвани за 
обучение на специално обучени кучета за правоприлагащите органи; 

- изглежда, че този доклад е бил изпратен на всички кандидати, с което се 
отхвърлят молбите им за лиценз. Изискването изглежда оправдано от съображения, 
свързани с обществената политика и общественото здраве с оглед на 
необходимостта от поддържане на ефективен контрол върху използването на 
наркотични вещества в обществото;

- според шведските органи в правилата не се прави разграничение според 
гражданството на доставчика на услуги или мястото, където кучето е било обучено. 
Ако обаче обучението се провежда в Швеция, би се прилагал Законът за контрол на 
наркотиците, включително и задълженията по него, свързани с притежаването на 
наркотици с цел обучение в Швеция. Законът за контрол на наркотиците се прилага 
без каквото и да е разграничение за всички, които живеят в Швеция, независимо от 
тяхната националност или стопанска дейност.

Комисията отбелязва също така, че вносителят на петицията е оспорил шведското 
право пред шведските съдилища, включително Върховния административен съд, но не 
е успял да постигне успех.

На последно място Комисията отбелязва, че нито последвалата кореспонденция с 
Комисията в контекста на горепосочената процедура, нито настоящата петиция 
изглежда да предоставят нови елементи, които биха дали възможност за нова оценка на 
случая.

Заключение

С оглед на горепосоченото Комисията поддържа заключенията си, вече съобщени на 
вносителя на петицията, съгласно които въпросният  шведски закон е 
недискриминационно и обосновано ограничаване на свободата на предоставяне на 
услуги.


