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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning 0140/2013, ingiven av Martin Johansson och Viveca Fallenius, 
svenska medborgare, för ”Maribo AB”, om att Sverige bryter mot 
principerna för fri rörlighet för tjänster på den inre marknaden och om 
Europeiska kommissionens underlåtelse att vidta åtgärder i ärendet

1. Sammanfattning av framställningen

Det svenska företaget Maribo AB utbildar hundar i att upptäcka narkotika, vapen och 
explosiva ämnen, och företaget har tidigare innehaft narkotikaprover i utbildningssyfte. De 
svenska myndigheterna har emellertid vägrat att förnya företagets tillstånd att inneha 
narkotikaprover på grundval av nyligen antagna bestämmelser, och företaget kan därför inte 
längre utbilda hundar i att upptäcka narkotika. 

Maribo AB kan därmed inte tillhandahålla narkotikahundar eller sådana tjänster, vare sig i 
Sverige eller i andra EU-medlemsstater. Konkurrerande företag i andra medlemsstater kan 
dock utföra den här verksamheten och erbjuda sina tjänster i Sverige.

Framställaren hävdar att detta strider mot artikel 56 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 5 november 2013. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 202.6 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2014

Det ämne som framställningen rör har redan behandlats av kommissionen till följd av ett 
klagomål. Förfarandet har avslutats eftersom kommissionens tjänsteavdelningar inte kunnat 
fastställa någon överträdelse av friheten att tillhandahålla tjänster. I synnerhet har följande 
kunnat fastställas:

– Inom ramen för nämnda förfaranden har de svenska myndigheterna gentemot 
kommissionen redogjort för skälet till kravet på licens för innehav av narkotika för 
verksamhet som inbegriper användning av narkotikahundar. 

– Enligt den information som de svenska myndigheterna lämnat gjorde Läkemedelsverket 
2005 en översyn på grundval av vilken det kom fram till att licenser i Sverige framöver 
bör beviljas för innehav av narkotika endast för utbildning av narkotikahundar inom 
brottsbekämpande myndigheter. 

– Denna rapport verkar ha lämnats till alla som ansökt om licens men som inte fått sin 
ansökan beviljad. Kravet tycks vara motiverat med tanke på den offentliga politiken och 
relevanta folkhälsoaspekter, mot bakgrund av behovet att upprätthålla en ändamålsenlig 
kontroll över användningen av narkotika i samhället.

– Enligt de svenska myndigheterna differentierar bestämmelserna inte mellan 
tjänsteleverantörernas olika nationaliteter eller de platser där hundarna blivit utbildade. 
Om utbildningen emellertid skulle äga rum i Sverige skulle narkotikalagen tillämpas, 
inklusive de skyldigheter som rör innehav i Sverige av narkotika i utbildningssyfte. 
Narkotikalagen tillämpas helt utan diskriminering av personer bosatta i Sverige, 
oberoende av nationalitet och affärsområde.

Kommissionen konstaterar även att framställaren i svenska domstolar, inbegripet Högsta 
förvaltningsdomstolen, protesterat mot den svenska lagstiftningen, dock utan framgång.

Slutligen noterar kommissionen att varken den efterföljande korrespondensen med 
kommissionen eller föreliggande framställning tycks innehålla några nya faktorer som skulle 
medge en ny bedömning av fallet i fråga.

Slutsats

Mot bakgrund av det ovannämnda står kommissionen fast vid sina slutsatser – som redan 
meddelats framställaren – att ifrågavarande svensk lagstiftning tycks utgöra en icke-
diskriminerande och motiverad begränsning av friheten att tillhandahålla tjänster.


