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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0140/2013, imressqa minn Martin Johansson u Viveca Fallenius, 
ta’ ċittadinanza Svediża, f’isem Maribo AB, dwar il-ksur mill-Isvezja tal-
prinċipji li jirregolaw il-moviment liberu tas-servizzi fis-suq intern u n-
nuqqas tal-Kummissjoni Ewropea li taġixxi dwar din il-kwistjoni

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-kumpanija Svediża Maribo AB tħarreġ klieb sabiex isibu d-drogi, armi u splussivi u, fil-
passat, kienu jżommu kampjuni ta’ drogi għal skopijiet ta’ taħriġ. Madankollu, l-awtoritajiet 
Svediżi rrifjutaw li jġeddu l-permess tal-kumpanija għal pussess ta’ kampjuni ta’ drogi fuq il-
bażi ta’ proċeduri amministrattivi adottati riċentement, u għalhekk ma tistax aktar tħarreġ 
klieb sabiex isibu d-drogi. 

Għaldaqstant, Maribo AB m’għadhiex kapaċi tforni klieb li jsibu d-drogi jew li tipprovdi 
servizzi ta’ klieb li jsibu d-drogi, kemm fl-Isvezja u kemm fi Stati Membri oħra tal-UE. 
Madankollu, kumpaniji bbażati fi Stati Membri oħra li huma involuti f’attivitajiet li 
jikkompetu jistgħu jagħmlu dawn l-attivitajiet u joffru s-servizzi tagħhom fl-Isvezja.

Il-petizzjonant jgħid li dan huwa ksur tal-Artikolu 56 tat-TFUE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Novembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2014

Is-suġġett tal-petizzjoni diġà ġie ttrattat mill-Kummissjoni wara lment. Il-proċedura ngħalqet 
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għaliex is-servizzi tal-Kummissjoni ma setgħu jidentifikaw l-ebda ksur tal-libertà li jiġu 
pprovduti servizzi. B’mod partikolari:

- Fil-kuntest tal-proċeduri msemmija, l-awtoritajiet Svediżi spjegaw lill-Kummissjoni r-
raġuni għall-ħtieġa li tinkiseb liċenzja sabiex ikun hemm pussess ta’ drogi narkotiċi 
għall-attivitajiet fil-kuntest tal-użu ta’ klieb li jxommu. 

- Skont l-informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet Svediżi, twettqet reviżjoni mill-
Aġenzija tal-Prodotti Mediċi fl-2005 li abbażi tagħha l-Aġenzija waslet għall-konklużjoni 
li l-liċenzji futuri fl-Isvezja għandhom jingħataw biss għall-pussess ta’ drogi narkotiċi li 
għandhom jintużaw għat-taħriġ tal-klieb li jxommu mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi. 

- Jidher li dan ir-rapport intbagħat lill-applikanti kollha u ġiet miċħuda t-talba għal 
liċenzja. Ir-rekwiżit jidher iġġustifikat għal raġunijiet ta’ politika pubblika u saħħa 
pubblika fid-dawl tal-ħtieġa li jinżamm kontroll effettiv tal-użu ta’ drogi narkotiċi fis-
soċjetà.

- Skont l-awtoritajiet Svediżi, ir-regoli ma jagħmlu l-ebda distinzjoni abbażi tan-
nazzjonalità tal-fornitur tas-servizz jew tal-post fejn il-kelb ġie mħarreġ. Jekk it-taħriġ 
kellu jsir fl-Isvezja, madankollu, l-Att dwar il-Kontroll tad-Drogi jkun japplika, inklużi l-
obbligi tiegħu relatati mal-pussess ta’ drogi għal skopijiet ta’ taħriġ fl-Isvezja. L-Att dwar 
il-Kontroll tad-Drogi japplika mingħajr l-ebda diskriminazzjoni għal kull min jgħix fl-
Isvezja, irrispettivament min-nazzjonalità jew il-linja tan-negozju.

Il-Kummissjoni tinnota wkoll li mingħajr suċċess il-petizzjonant ikkontesta l-liġi Svediża 
quddiem il-qrati Svediżi, fosthom il-Qorti Amministrattiva Suprema, iżda ma rnexxielux.

Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni tinnota li la l-korrispondenza sussegwenti mal-Kummissjoni fil-
kuntest tal-proċedura msemmija hawn fuq, u lanqas il-petizzjoni preżenti, ma jidhru li 
jipprovdu elementi ġodda li jippermettu valutazzjoni ġdida tal-każ inkwistjoni.

Konklużjoni

Fid-dawl tal-elementi ppreżentati hawn fuq, il-Kummissjoni ssostni l-konklużjonijiet tagħha li 
diġà ġew ikkomunikati lill-petizzjonant, skont liema l-liġi Svediża inkwistjoni tidher li 
tikkostitwixxi restrizzjoni ġġustifikata non-diskriminatorja għal-libertà li jiġu pprovduti 
servizzi.


