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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0140/2013, ingediend door Martin Johansson en Viveca Fallenius 
(Zweedse nationaliteit), namens Maribo AB, over de schending door Zweden van 
de beginselen inzake het vrije verkeer van diensten op de interne markt en het 
nalaten van de Commissie in deze kwestie op te treden 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Het Zweedse bedrijf Maribo AB traint honden om drugs, wapens en explosieven op te sporen 
en had in het verleden drugsmonsters in bezit voor trainingsdoeleinden. De Zweedse 
autoriteiten weigeren de vergunning van het bedrijf voor het bezit van drugsmonsters echter te 
verlengen op grond van onlangs vastgestelde administratieve procedures, als gevolg waarvan 
het bedrijf geen honden meer kan trainen voor het opsporen van drugs. 

Maribo AB kan daarom geen drugshonden leveren of diensten met drugshonden verlenen, in 
Zweden of in andere EU-lidstaten. Bedrijven uit andere lidstaten met concurrerende 
activiteiten kunnen deze echter wel blijven uitoefenen en hun diensten in Zweden aanbieden.

Indiener stelt dat dit een schending is van artikel 56 VWEU.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28.februari.2014

Naar aanleiding van een eerdere klacht heeft de Commissie de kwestie onderzocht waarop het 
verzoekschrift betrekking heeft. Die procedure is afgesloten nadat de diensten van de 
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Commissie geen schending van de vrijheid van dienstenverkeer hebben kunnen vaststellen. 
Meer bepaald:

- In verband met de vermelde procedures hebben de Zweedse autoriteiten de Commissie 
laten weten waarom een vergunning nodig is voor het bezit van drugs in het kader van 
activiteiten met speurhonden. 

- Volgens door de Zweedse autoriteiten verstrekte informatie heeft het Agentschap
medische producten in 2005 een evaluatie uitgevoerd op grond waarvan het heeft 
geconcludeerd dat in Zweden voortaan slechts vergunningen voor het bezit van 
verdovende middelen mogen worden verleend in het kader van de training van 
speurhonden voor rechtshandhavingsautoriteiten. 

- Naar het schijnt is dit verslag naar iedereen gestuurd wier vergunningaanvrage 
afgewezen is. Overwegingen van openbaar beleid en volksgezondheid met het oog op de 
noodzaak van de handhaving van een doeltreffende controle op het gebruik van 
verdovende middelen in de samenleving, lijken voldoende om het vergunningvereiste te 
rechtvaardigen.

- Volgens de Zweedse autoriteiten maken de regels geen onderscheid met betrekking tot 
de nationaliteit van de dienstverlener of de plaats waar de hond wordt getraind. Indien de 
training in Zweden moet plaatsvinden is de Wet Controle Verdovende Middelen echter 
van toepassing, waaronder de voorschriften inzake het bezit van verdovende middelen 
voor trainingsdoeleinden in Zweden. De Wet Controle Verdovende Middelen is zonder 
onderscheid van toepassing op iedereen die in Zweden woont, ongeacht hun nationaliteit 
of bedrijfsactiviteiten.

De Commissie stelt tevens vast dat de indiener zonder succes de Zweedse wet voor het 
Zweedse gerecht heeft aangevochten, waaronder de hoogste bestuursrechter.

Ten slotte merkt de Commissie op dat noch de verdere correspondentie met de Commissie in 
het kader van de voormelde procedure, noch dit verzoekschrift nieuwe elementen lijken te 
bieden om een nieuwe beoordeling van de onderhavige zaak te rechtvaardigen.

Conclusie

Gezien het bovenstaande, blijft de Commissie bij haar reeds aan de indiener bekendgemaakte 
conclusie dat de betreffende Zweedse wet een niet-discriminatoire en gerechtvaardigde 
beperking lijkt aan te brengen op de vrijheid van diensten.


