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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0140/2013, ko Maribo AB vārdā iesniedza Zviedrijas 
valstspiederīgie Martin Johansson un Viveca Fallenius, par to, ka Zviedrija ir 
pārkāpusi principus, kas reglamentē pakalpojumu brīvu apriti iekšējā tirgū, 
un Eiropas Komisija uz to nav reaģējusi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Zviedrijas uzņēmums Maribo AB māca suņus narkotisko vielu, ieroču un sprāgstvielu 
meklēšanai, un iepriekš mācību vajadzībām tajā tika glabāti narkotisko vielu paraugi. Tomēr 
Zviedrijas iestādes ir atteikušās atjaunot uzņēmuma atļauju glabāt narkotisko vielu paraugus, 
pamatojoties uz nesen pieņemtajām administratīvajām procedūrām, tāpēc uzņēmums vairs 
nevar mācīt suņus narkotisko vielu meklēšanai. 

Tādējādi Maribo AB nevar piedāvāt narkotisko vielu meklēšanai mācītus suņus un nodrošināt 
šādus pakalpojumus ne Zviedrijā, ne arī citās ES dalībvalstīs. Tomēr uzņēmumi, kuri atrodas 
citās dalībvalstīs un darbojas šajā jomā, var veikt šīs darbības un piedāvāt savus pakalpojumus 
Zviedrijā.

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tas ir LESD 56. panta pārkāpums.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 5. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 28. februārī

Lūgumrakstā minēto jautājumu Komisija jau ir izskatījusi saistībā ar kādu sūdzību. Šī 
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procedūra tika slēgta, jo Komisijas dienesti nespēja konstatēt nekādu pārkāpumu saistībā ar 
pakalpojumu sniegšanas brīvību. Konkrēti:

– Saistībā ar minētajām procedūrām Zviedrijas iestādes ir Komisijai paskaidrojušas, 
kāpēc tika ieviesta prasība iegūt licenci, lai varētu glabāt narkotiskās vielas darbībām, kas 
saistītas ar meklētāju suņu izmantošanu. 

– Atbilstīgi Zviedrijas iestāžu sniegtajai informācijai, 2005. gadā Zāļu aģentūra veica 
pārskatu, pamatojoties uz kuru Aģentūra izdarīja secinājumu, ka turpmāk licences 
Zviedrijā būtu jāpiešķir tikai tādu narkotiku glabāšanai, ko izmanto tiesībaizsardzības 
iestādēm nepieciešamo meklētāju suņu apmācīšanai.  

– Šķiet, ka šis ziņojums tika nosūtīts visiem pieteikuma iesniedzējiem, noraidot 
pieprasījumu izsniegt licenci.  Šī prasība šķistu pamatota, vadoties no sabiedriskās 
politikas un sabiedrības veselības apsvērumiem, jo ir jāsaglabā efektīva kontrole pār 
narkotisko vielu izmantošanu sabiedrībā.

– Saskaņā ar Zviedrijas iestāšu sniegto informāciju, šie noteikumi nešķiro pakalpojumu 
sniedzējus atkarībā no to valstspiederības vai vietas, kur suns ir ticis apmācīts.  Tomēr, ja 
šai apmācībai bija jānotiek Zviedrijā, tiktu piemērots narkotiku kontroles akts, kā arī tajā 
paredzētās saistības attiecībā uz narkotisko vielu glabāšanu apmācības vajadzībām 
Zviedrijā.  Narkotiku kontroles akts vienādi attiecas uz visiem Zviedrijā dzīvojošajiem, 
neatkarīgi no viņu valstspiederības vai uzņēmējdarbības veida.

Komisija vēl norāda, ka lūgumraksta iesniedzējs ir mēģinājis apstrīdēt šo Zviedrijas tiesību 
aktu šīs valsts tiesās, cita starpā arī Augstākajā administratīvajā tiesā, bet nesekmīgi.

Visbeidzot, Komisija norāda, ka ne turpmākajā sarakstē ar Komisiju attiecībā uz 
iepriekšminēto procedūru, ne arī iesniegtajā lūgumrakstā nav sniegta jauna informācija, kas 
dotu pamatu jaunam izskatāmās lietas novērtējumam.  

Secinājums

Ņemot vērā visu iepriekšminēto, Komisija nemaina savus secinājumus, ko tā jau ir darījusi 
zināmus lūgumraksta iesniedzējam, par to, ka minētais Zviedrijas tiesību akts, šķiet, rada 
nediskriminējošus pamatotus ierobežojumus attiecībā uz brīvību sniegt pakalpojumus.


