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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0140/2013 dėl to, kad Švedija pažeidė laisvo paslaugų judėjimo 
vidaus rinkoje principus ir kad Europos Komisija šiuo klausimu nesiėmė 
veiksmų, kurią pateikė Švedijos piliečiai Martin Johansson ir Viveca 
Fallenius „Maribo AB“ vardu 

1. Peticijos santrauka

Švedijos įmonė „Maribo AB“ moko šunis aptikti narkotikus, ginklus ir sprogstamąsias 
medžiagas, o anksčiau mokymo tikslais laikydavo narkotikų pavyzdžius. Tačiau Švedijos 
valdžios institucijos atsisakė pratęsti įmonės leidimą laikyti narkotikų pavyzdžius remdamosi 
neseniai patvirtintomis administracinėmis procedūromis, todėl ji nebegali mokyti šunų aptikti 
narkotikus.

Todėl „Maribo AB“ negali nei Švedijoje, nei kitose ES valstybėse narėse parūpinti narkotikus 
aptinkančių šunų arba teikti narkotikus aptinkančių šunų paslaugas. Tačiau konkuruojančią 
veiklą vykdančios kitose valstybėse narėse įsikūrusios įmonės gali vykdyti šią veiklą ir siūlyti 
savo paslaugas Švedijoje.

Peticijos pateikėjai teigia, kad taip pažeidžiamas SESV 56 straipsnis.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. vasario 28 d.

„Gavus skundą peticija tokia pat tema jau nagrinėta Komisijoje. Procedūra buvo baigta, 
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kadangi Komisijos tarnybos negalėjo nustatyti jokio laisvo paslaugų judėjimo pažeidimo.
Visų pirma:

– atsižvelgiant į minėtas procedūras Švedijos valdžios institucijos paaiškino Komisijai 
reikalavimo gauti licenciją laikyti veiklai skirtus narkotikus, kuri susijusi su narkotikus 
aptinkančių šunų naudojimu, priežastį;

– remiantis Švedijos valdžios institucijų pateikta informacija, 2005 m. Švedijos vaistų 
agentūra atliko peržiūrą, kuria remdamasi padarė išvadą, kad ateityje licencijos Švedijoje 
turėtų būti suteikiamos tik narkotikams, kurie naudojami teisėsaugos institucijoms 
skirtiems narkotikus aptinkantiems šunims mokyti;

– regis, ši ataskaita išsiųsta visiems paraiškų pateikėjams atmetant jų prašymus gauti 
licenciją. Šis reikalavimas grindžiamas viešąja politika ir visuomenės sveikata, 
atsižvelgiant į poreikį laikytis veiksmingos narkotikų naudojimo visuomenėje kontrolės;

– kaip teigia Švedijos valdžios institucijos, šių taisyklių taikymas nesiskiria priklausomai 
nuo paslaugų teikėjo pilietybės ar vietos, kurioje mokytas šuo. Jeigu mokymas vyktų 
Švedijoje, vis tiek būtų taikomas Narkotikų kontrolės aktas, įskaitant jo įpareigojimus, 
susijusius su narkotikų laikymu Švedijoje mokymo reikmėms. Narkotikų kontrolės aktas 
taikomas nediskriminuojant nė vieno Švedijos gyventojo nepaisant jo pilietybės arba 
veiklos srities.

Komisija taip pat pažymi, kad peticijos pateikėjas nesėkmingai bandė užginčyti Švedijos 
įstatymą Švedijos teismuose, įskaitant Aukščiausiąjį administracinį teismą.

Galiausiai Komisija pažymi, kad nei toliau susirašinėjant su Komisija dėl pirmiau minėtos 
procedūros, nei šioje peticijoje, regis, nepateikta naujos informacijos, kuri suteiktų galimybę 
iš naujo įvertinti šį atvejį.

Išvada

Komisija, atsižvelgdama į pirmiau pateiktą informaciją, remiasi peticijos pateikėjui jau 
nusiųstomis savo išvadomis, pagal kurias nurodytu Švedijos įstatymu sukuriamas pagrįstas 
nediskriminacinis paslaugų teikimo apribojimas.“


