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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0140/2013, którą złożyli Martin Johansson i Viveca Fallenius (Szwecja), 
w imieniu Maribo AB, w sprawie pogwałcenia przez Szwecję zasad swobodnego 
przepływu usług na rynku wewnętrznym i braku działania Komisji Europejskiej w 
odniesieniu do tej kwestii

1. Streszczenie petycji

Szwedzka spółka Maribo AB szkoli psy w zakresie wykrywania narkotyków, broni i 
materiałów wybuchowych, a w przeszłości w celach szkoleniowych przechowywała próbki 
narkotyków. Władze Szwecji odmówiły firmie przedłużenia pozwolenia na przechowywanie 
próbek narkotyków na podstawie przyjętych niedawno procedur administracyjnych, dlatego 
nie może ona dalej szkolić psów do wykrywania narkotyków. 

Maribo AB nie może więc dostarczać psów do wykrywania narkotyków ani świadczyć usług 
związanych z psami do wykrywania narkotyków ani w Szwecji, ani w innych państwach 
członkowskich UE. Firmy mieszczące się w innych państwach członkowskich oferujące 
podobne usługi mogą jednak prowadzić swoją działalność i oferować swe usługi w Szwecji.

Składający petycję twierdzą, że stanowi to pogwałcenie art. 56 TFUE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.

Kwestia podniesiona w petycji była już przedmiotem rozważań Komisji w odpowiedzi na 
skargę. Procedurę zamknięto, ponieważ służby Komisji nie stwierdziły jakiegokolwiek 
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naruszenia swobody świadczenia usług. W szczególności:

- W odniesieniu do wspomnianych procedur, szwedzkie władze wyjaśniły Komisji 
powód wprowadzenia wymogu uzyskania pozwolenia na posiadanie środków 
odurzających w celu prowadzenia działalności w zakresie wykorzystywania psów 
tropiących. 

- Zgodnie z informacjami przekazanymi przez szwedzkie władze Agencja Produktów 
Medycznych przeprowadziła w 2005 r. przegląd, w wyniku którego stwierdziła, że w 
przyszłości pozwoleń należy udzielać wyłącznie w odniesieniu do posiadania środków 
odurzających w celu szkolenia psów tropiących wykorzystywanych przez organy 
ścigania. 

- Zdaje się, że sprawozdanie przekazano wszystkim skarżącym w związku z odrzuceniem 
wniosku o udzielenie pozwolenia. Wymóg wydaje się uzasadniony względami porządku 
publicznego i zdrowia publicznego z uwagi na konieczność zachowania skutecznej 
kontroli w zakresie używania środków odurzających w społeczeństwie.

- Według szwedzkich władz, w odniesieniu do tych zasad nie wprowadza się rozróżnienia 
ze względu na narodowość usługodawcy lub miejsce szkolenia psa. Jeżeli jednak 
szkolenie miałoby się odbyć w Szwecji, zastosowanie znalazłyby przepisy ustawy o 
kontroli narkotyków, w tym określone w niej obowiązki związane z posiadaniem 
narkotyków dla celów szkoleniowych w Szwecji. Ustawa ma zastosowanie bez wyjątku 
do wszystkich osób zamieszkujących na terenie Szwecji, niezależnie od ich narodowości 
czy rodzaju prowadzonej działalności.

Komisja zauważa także, że szwedzkie przepisy były już przedmiotem bezskutecznych skarg 
kierowanych przez składającego petycję do sądów w Szwecji, w tym, także bezskutecznie, do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Komisja odnotowuje wreszcie, iż nie wydaje się, aby późniejsza korespondencja z Komisją 
odnośnie do wspomnianej wyżej procedury lub przedmiotowa petycja stanowiły nowe 
okoliczności, które pozwoliłyby na dokonanie nowej oceny w przedmiotowej sprawie.

Wniosek

W świetle argumentów przedstawionych powyżej Komisja podtrzymuje wnioski przekazane 
już składającemu petycję, zgodnie z którymi przywołane szwedzkie przepisy wydają się 
stanowić niedyskryminacyjne i uzasadnione ograniczenie swobody świadczenia usług.


