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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0140/2013 af Martin Johansson og Viveca Fallenius, svenske 
statsborgere, på vegne af Maribo AB, om Sveriges overtrædelse af 
principper, der regulerer fri bevægelighed for tjenesteydelser på det indre 
marked, og Europa-Kommissionens undladelse af at træffe foranstaltninger i 
denne henseende

1. Sammendrag

Den svenske virksomhed Maribo AB træner hunde i at opspore stoffer, våben og 
sprængstoffer og opbevarede tidligere narkotikaprøver i træningsøjemed. De svenske 
myndigheder har imidlertid afvist at forny virksomhedens tilladelse til at besidde 
narkotikaprøver på grundlag af administrative procedurer, der blev vedtaget for nylig, og 
derfor kan virksomheden ikke længere træne hunde i at opspore stoffer. 

Maribo AB er således ikke i stand til at levere narkohunde eller tjenesteydelser hertil, hverken 
i Sverige eller i nogen anden EU-medlemsstat. Virksomheder, som driver konkurrerende 
aktiviteter, med sæde i andre medlemsstater kan dog udføre disse aktiviteter og tilbyde deres 
tjenesteydelser i Sverige.

Andrageren hævder, at dette er en krænkelse af artikel 56 i TEUF.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. november 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014
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“Genstanden for andragendet er allerede blevet behandlet af Kommissionen på grundlag af en 
klage. Proceduren blev lukket, da Kommissionens tjenestegrene ikke fandt, at der var tale om 
en tilsidesættelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser. Det drejer sig specielt om 
følgende:

– I forbindelse med den nævnte procedure har de svenske myndigheder forklaret 
Kommissionen baggrunden for kravet om en autorisation for at råde over narkotika med 
henblik på at udøve aktiviteter, der involverer anvendelse af narkotikahunde. 

– Ifølge de oplysninger, som de svenske myndigheder har fremlagt, gennemførte den 
svenske lægemiddelstyrelse i 2005 en revision, som førte til den konklusion, at fremtidige 
autorisationer for besiddelse af narkotika til brug for træning af narkotikahunde i Sverige 
kun skulle udstedes til de retshåndhævende myndigheder. 

– Denne rapport blev tilsyneladende sendt til alle, som havde søgt om autorisation, men 
som ikke fik den bevilget.  Kravet synes at være begrundet i hensynet til den offentlige 
orden og i hensynet til folkesundheden i lyset af behovet for at opretholde effektiv 
kontrol af brugen af narkotika i samfundet.

– Ifølge de svenske myndigheder sondrer loven ikke mellem tjenesteyderens nationalitet 
eller stedet, hvor hunden er blevet trænet. Hvis træningen skulle finde sted i Sverige, ville 
narkotikaloven imidlertid finde anvendelse, herunder forpligtelsen med hensyn til 
besiddelse af narkotika i træningsøjemed i Sverige.  Narkotikaloven finder anvendelse 
uden forskelsbehandling på alle, der bor i Sverige, uafhængigt af deres nationalitet eller 
forretningsaktiviteter.

Kommissionen bemærker ligeledes, at andrageren uden held har anfægtet den svenske lov ved 
de svenske domstole, herunder ved den øverste forvaltningsdomstol, men ikke har fået 
medhold.

Endelig bemærker Kommissionen, at hverken den efterfølgende korrespondance med 
Kommissionen vedrørende den ovennævnte procedure eller det foreliggende andragende 
tilsyneladende indeholder nye elementer, som ville begrunde en ny vurdering af den 
pågældende sag.

Konklusion

I betragtning af ovenstående fastholder Kommissionen den konklusion, som allerede er blevet 
meddelt andrageren, og ifølge hvilken den pågældende svenske lov synes at være en 
ikkediskriminerende og berettiget begrænsning af den fri udveksling af tjenesteydelser.”


