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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0140/2013, adresată de Martin Johansson și Viveca Fallenius, de 
cetățenie suedeză, în numele Maribo AB, privind nerespectarea principiilor care 
reglementează libera circulație a serviciilor în cadrul pieței interne de către Suedia 
și absența măsurilor Comisiei Europene în această privință 

1. Rezumatul petiției

Societatea suedeză Maribo AB antrenează câini pentru a detecta droguri, arme și explozibili 
și, în trecut, a deținut eșantioane de droguri în scopuri educaționale. Cu toate acestea, 
autoritățile suedeze au refuzat să reînnoiască permisul societății pentru posesie de eșantioane 
de droguri pe baza unor proceduri administrative adoptate recent și, prin urmare, societatea nu 
mai poate antrena câini pentru a detecta droguri. 

Prin urmare, Maribo AB nu este în măsură să furnizeze câini dresați pentru detectarea de 
droguri sau servicii de detectare de droguri cu ajutorul câinilor nici în Suedia, nici în alte state 
membre ale UE. Cu toate acestea, societățile cu sediul în alte state membre care desfășoară 
activități concurente sunt capabile să realizeze aceste activități și să își ofere serviciile în 
Suedia.

Petiționarul susține că aceasta este o încălcare a articolului 56 din TFUE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014
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Comisia a examinat deja aspectele care fac obiectul acestei petiții în urma unei plângeri care i-
a fost adresată. Procedura a fost închisă, deoarece serviciile Comisiei nu au putut identifica o 
încălcare a libertății de a presta servicii. În special:

- în contextul procedurilor menționate anterior, autoritățile suedeze au explicat Comisiei 
motivul pentru care au depus o cerere în vederea obținerii unui permis pentru posesie de 
eșantioane de droguri, în scopul desfășurării unor activități care implică utilizarea câinilor 
dresați pentru detectarea drogurilor. 

- în conformitate cu informațiile furnizate de autoritățile suedeze, Agenția pentru Produse 
Farmaceutice a realizat o evaluare în 2005, pe baza căreia aceasta a ajuns la concluzia că, 
în viitor, în Suedia ar trebui să se acorde astfel de permise pentru posesie de eșantioane de 
droguri numai în vederea antrenării câinilor care aparțin autorităților de aplicare a legii în 
scopul detectării drogurilor. 

- se pare că acest raport a fost transmis tuturor organismelor care au depus o cerere de 
acordare a unui astfel de permis, refuzând astfel cererile respective. Această decizie ar 
putea fi justificată din motive legate de politica publică și de sănătatea publică, având în 
vedere necesitatea de a asigura un control eficace în ceea ce privește utilizarea drogurilor 
în cadrul societății.

- potrivit autorităților suedeze, normele impuse nu fac nicio distincție între prestatorii de 
servicii pe baza cetățeniei acestora sau în funcție de locul unde au fost dresați câinii.  Cu 
toate acestea, dacă dresajul câinilor ar avea loc în Suedia, legea privind controlul posesiei 
de droguri ar fi aplicabilă, inclusiv obligațiile prevăzute de aceasta în legătură cu posesia 
de eșantioane de droguri în scopul antrenării câinilor în Suedia. Legea privind controlul 
posesiei de droguri se aplică, fără nicio discriminare, tuturor persoanelor care trăiesc în 
Suedia, indiferent de cetățenia acestora sau de sectorul în care își desfășoară activitatea.

Comisia remarcă, totodată, faptul că petiționarul a contestat legitimitatea acestei legi suedeze 
în fața instanțelor din Suedia, inclusiv în fața Curții administrative supreme, fără însă a obține 
o hotărâre favorabilă.

În final, Comisia a constatat că nici documentele care au fost transmise ulterior Comisiei în 
contextul procedurii menționate anterior, nici prezenta petiție nu pot oferi elemente 
suplimentare care să permită o nouă evaluare a acestui caz.

Concluzii

Având în vedere aspectele sus-menționate, Comisia își menține poziția sa, astfel cum a fost 
formulată în concluziile care au fost deja transmise petiționarului, în care se afirmă că legea 
suedeză în cauză pare să reprezinte o restricție justificată și nediscriminatorie la adresa 
libertății de a presta servicii.


