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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Martin Johansson and Viveca Fallenius svéd állampolgárok által a Maribo 
AB nevében benyújtott 0140/2013 sz. petíció arról, hogy Svédország 
megsértette a szolgáltatások belső piaci szabad áramlására vonatkozó 
elveket, illetve arról, hogy a Bizottság nem lépett fel az üggyel kapcsolatban

1. A petíció összefoglalása

A svéd Maribo AB társaság kutyákat képez ki kábítószerek, fegyverek és robbanóanyagok 
keresésére, korábban pedig kábítószer-mintákat tárolt a kutyák kiképzéséhez. A svéd 
hatóságok azonban megtagadták a társaság kábítószer-minták birtoklására vonatkozó 
engedélyének megújítását a nemrégiben elfogadott közigazgatási intézkedések alapján, így a 
társaság többé nem képezhet ki kutyákat kábítószer-keresésre. 

Ennek következtében a Maribo AB nem kínálhat kábítószer-kereső kutyákat, és nem nyújthat 
kutyás kábítószer-kereséssel kapcsolatos szolgáltatásokat sem Svédországban, sem más EU-
tagállamban. Ugyanakkor a székhelyüket más tagállamokban fenntartó, konkurens cégek 
folytathatnak ilyen tevékenységet és kínálhatják szolgáltatásaikat Svédországban is.

A petíció benyújtója szerint ez sérti az EUMSZ 56. cikkét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. február 28.
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A Bizottság egy panasz nyomán már foglalkozott a kérdéssel. Az eljárást lezárták, mivel a 
Bizottság nem talált jogsértésre utaló jelet a szolgáltatásnyújtás szabadságát illetően. 
Nevezetesen:

– Az említett eljárások kapcsán a svéd hatóságok kifejtették a Bizottság számára, hogy 
miért kötik engedélyhez a kábítószerek birtokolását keresőkutyás tevékenységek 
esetében. 

– A svéd hatóságok által nyújtott tájékoztatás szerint a svéd gyógyszerügynökség 2005-
ben felülvizsgálatot végzett, amelynek alapján arra a következtetésre jutott, hogy a 
jövőben Svédországban engedélyt csak a bűnüldöző hatóságok által használt kábítószer-
kereső kutyák képzése céljából birtokolt kábítószerekre lehet kiadni. 

– Úgy tűnik, hogy a szóban forgó jelentést valamennyi elutasított kérelmezőnek 
megküldték. A követelmény közrendi és közegészségügyi megfontolásokból indokoltnak 
tűnik, különösen annak fényében, hogy a kábítószerek használatát szigorúan ellenőrizni 
kell.

– A svéd hatóságok szerint a szabályok nem tesznek különbséget a szolgáltatásnyújtó 
állampolgársága vagy a kutya kiképzési helye szerint. Amennyiben azonban a kiképzésre 
Svédországban kerül sor, a svéd kábítószer-felügyeleti törvény alkalmazandó, ideértve a 
kábítószerek képzési célú svédországi birtokolására vonatkozó rendelkezéseket is. A 
kábítószer-felügyeleti törvény állampolgárságtól vagy gazdasági tevékenységtől 
függetlenül megkülönböztetésmentesen alkalmazandó mindenkire, aki Svédországban él.

A Bizottság megállapítja továbbá, hogy a petíció benyújtója sikertelenül vitatta a svéd 
törvényt a svéd bíróságok, köztük a legfelsőbb közigazgatási bíróság előtt.

Végezetül a Bizottság megjegyzi, hogy sem a fent említett eljárás kapcsán a Bizottsággal 
folytatott további levelezés, sem a szóban forgó petíció nem tartalmaz olyan új elemeket, 
amelyek alapján az ügyet újra lehetne értékelni.

Összegzés

A fentiekre tekintettel a Bizottság továbbra is fenntartja a petíció benyújtója számára már 
megküldött véleményét, amely szerint a szóban forgó svéd törvény indokoltan és 
megkülönböztetéstől mentesen korlátozza a szolgáltatásnyújtás szabadságát.


