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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0140/2013, ktorú predkladajú Martin Johansson a Viveca Fallenius 
(štátni občania Švédska) v mene spoločnosti Maribo AB, o porušení zásad 
upravujúcich voľný pohyb služieb na vnútornom trhu Švédskom a 
neschopnosť Európskej komisie konať v tejto veci

1. Zhrnutie obsahu petície

Švédska spoločnosť Maribo AB cvičí psov na hľadanie drog, zbraní a výbušnín a v minulosti 
mala vzorky drog na účely výcviku. Švédske orgány však odmietli obnoviť spoločnosti 
povolenie na vlastníctvo vzoriek drog na základe nedávno prijatých administratívnych 
postupov, takže už nemôže cvičiť psov na hľadanie drog. 

Spoločnosť Maribo AB preto nemôže dodávať psov ani poskytovať služby psov vycvičených 
na hľadanie drog vo Švédsku ani v iných členských štátoch EÚ. Spoločnosti so sídlom v 
iných členských štátoch, ktoré sa zaoberajú konkurenčnou činnosťou, však môžu tieto 
činnosti vykonávať a ponúkať svoje služby vo Švédsku.

Predkladateľ petície tvrdí, že je to porušenie článku 56 ZFEÚ.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 5. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2014

Komisia sa už po podaní sťažnosti predmetom petície zaoberala. Konanie vo veci bolo 
uzavreté, pretože útvary Komisie nezistili žiadne porušenie právnych predpisov, pokiaľ ide o 
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slobodu poskytovať služby. Najmä:

– V súvislosti s uvedenými postupmi švédske orgány vysvetlili Komisii dôvod 
požiadavky získať povolenie na vlastníctvo omamných látok pri činnostiach s využitím 
pátracích psov. 

– Podľa informácie poskytnutej švédskymi orgánmi Agentúra pre lekárske výrobky 
uskutočnila v roku 2005 preskúmanie, na základe ktorého dospela k záveru, že budúce 
povolenia vo Švédsku by mali byť poskytované len na vlastníctvo omamných látok s 
cieľom použitia na výcvik pátracích psov pre orgány presadzovania práva.  

– Zdá sa, že táto správa bola zaslaná všetkým žiadateľom o zamietnutie žiadosti 
povolenia. Požiadavka by bola oprávnená z hľadiska verejného poriadku a ochrany 
verejného zdravia na základe potreby udržať účinnú kontrolu nad používaním omamných 
látok v spoločnosti.

– Podľa Švédskych orgánov sa v pravidlách  nerozlišuje štátna príslušnosť poskytovateľa 
služieb ani miesto, kde bol pes vycvičený. Ak sa však výcvik mal uskutočniť vo Švédsku, 
uplatnili by sa predpisy o kontrole drog, ktoré zahŕňajú povinnosti týkajúce sa vlastníctva 
omamných látok na účely výcviku vo Švédsku. Právne predpisy o kontrole drog sa bez 
rozdielu uplatňujú na každú osobu žijúcu vo Švédsku bez ohľadu na jej štátnu príslušnosť 
či oblasť činnosti. 

Komisia tiež poznamenáva, že predkladateľ petície bezúspešne spochybnil švédske zákony 
pred švédskymi súdmi vrátane Najvyššieho správneho súdu a neuspel.

Komisia na záver poznamenáva, že ani následná korešpondencia s Komisiou v súvislosti s 
vyššie uvedeným konaním, ani táto petícia neposkytnú nové prvky na ďalšie posúdenie 
daného prípadu.

Záver

Komisia na základe vyššie uvedených faktov trvá na svojich záveroch, ktoré sa už 
predkladateľovi petície oznámili a podľa ktorých dotknutý švédsky zákon predstavuje 
oprávnené nediskriminačné obmedzenie slobody poskytovať služby.


