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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0140/2013, των Martin Johansson και Viveca Fallenius, σουηδικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Maribo AB, σχετικά με την παραβίαση εκ μέρους 
της Σουηδίας των αρχών που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των 
υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά και την αδυναμία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής να αναλάβει δράση επί του θέματος

1. Περίληψη της αναφοράς

Η σουηδική εταιρεία Maribo AB εκπαιδεύει σκύλους για την ανίχνευση ναρκωτικών, όπλων 
και εκρηκτικών και, στο παρελθόν, διατηρούσε δείγματα ναρκωτικών ουσιών για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ωστόσο, οι σουηδικές αρχές αρνήθηκαν να ανανεώσουν την άδεια 
της εταιρείας για κατοχή δειγμάτων ναρκωτικών ουσιών βάσει των διοικητικών διαδικασιών 
που εγκρίθηκαν προσφάτως και, συνεπώς, δεν μπορεί πλέον να εκπαιδεύει σκύλους για την 
ανίχνευση ναρκωτικών. 

Κατά συνέπεια, η Maribo AB δεν μπορεί πλέον να παρέχει σκύλους ανίχνευσης ναρκωτικών 
ή να παρέχει υπηρεσίες σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών, ούτε στη Σουηδία ούτε σε άλλα 
κράτη μέλη της ΕΕ. Ωστόσο, εταιρείες με έδρα σε άλλα κράτη μέλη που δραστηριοποιούνται 
σε ανταγωνιστικές δραστηριότητες μπορούν να επιδίδονται σε τέτοιες δραστηριότητες και να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη Σουηδία.

Οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι αυτό συνιστά παραβίαση του άρθρου 56 της ΣΛΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014

Το θέμα της αναφοράς έχει ήδη εξεταστεί από την Επιτροπή ύστερα από την κατάθεση 
προσφυγής. Η διαδικασία περατώθηκε επειδή οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν ήταν σε θέση 
να διαπιστώσουν καμία παραβίαση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.  Ειδικότερα:

- Στο πλαίσιο των προαναφερθεισών διαδικασιών, οι σουηδικές αρχές εξήγησαν στην 
Επιτροπή τους λόγους για τους οποίους απαιτείται η χορήγηση άδειας για την κατοχή 
ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης 
σκύλων εκπαιδευμένων για την ανίχνευση ναρκωτικών. 

- Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασαν οι σουηδικές αρχές, η σουηδική 
Υπηρεσία Φαρμακευτικών Προϊόντων πραγματοποίησε έρευνα το 2005 βάσει της οποίας 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στη Σουηδία οι μελλοντικές άδειες θα πρέπει να 
χορηγούνται μόνο για την κατοχή ναρκωτικών ουσιών που χρησιμοποιούνται από τις 
αρχές επιβολής του νόμου για την εκπαίδευση των εν λόγω σκύλων. 

- Κατά τα φαινόμενα, η έκθεση αυτή έχει αποσταλεί σε όλους τους αιτούντες μαζί με την 
απόρριψη της αίτησής τους για την χορήγηση άδειας. Η απαίτηση αύτη φαίνεται 
δικαιολογημένη για λόγους δημόσιας πολιτικής και δημόσιας υγείας, υπό το φως της 
ανάγκης να διατηρηθεί ο αποτελεσματικός έλεγχος της χρησιμοποίησης ναρκωτικών 
ουσιών στην κοινωνία.

- Σύμφωνα με τις σουηδικές αρχές, στο πλαίσιο της εφαρμογής των κανόνων δεν 
γίνονται διακρίσεις ούτε ως προς την ιθαγένεια του παρόχου υπηρεσιών ούτε ως προς τον 
τόπο όπου οι σκύλοι έχουν εκπαιδευθεί. Όταν όμως η εκπαίδευση πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί στη Σουηδία, τότε ισχύει ο Νόμος περί Ελέγχου των Ναρκωτικών, 
συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που αφορούν την κατοχή ναρκωτικών για 
σκοπούς εκπαίδευσης σκύλων στην Σουηδία. Ο Νόμος περί Ελέγχου των Ναρκωτικών 
εφαρμόζεται χωρίς καμία διάκριση σε όλους τους κατοίκους της Σουηδίας ασχέτως από 
την ιθαγένειά τους ή τον επιχειρησιακό τους κλάδο.

Η Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι ο αναφέρων άσκησε προσφυγή κατά του σουηδικού 
νόμου προς τα σουηδικά δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας, 
αλλά χωρίς επιτυχία. 

Τέλος, η Επιτροπή επισημαίνει ότι ούτε η περαιτέρω αλληλογραφία με την Επιτροπή στο 
πλαίσιο της προαναφερθείσας διαδικασίας, ούτε η παρούσα αναφορά φαίνεται να 
περιλαμβάνει νέα στοιχεία που να επιτρέπουν νέα εκτίμηση της εν λόγω περίπτωσης.

Συμπέρασμα

Υπό το φως των ως άνω στοιχείων, η Επιτροπή επαναλαμβάνει τα συμπεράσματά της που 
έχει ήδη ανακοινώσει στον αναφέροντα, σύμφωνα με τα οποία ο εν λόγω σουηδικός νόμος 
θεωρείται δικαιολογημένος περιορισμός της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών που δεν 
συνεπάγεται διακρίσεις.


