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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0700/2008, внесена от Bernd Speth, с германско гражданство, 
относно дискриминация във връзка с признаване на професионална 
квалификация

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се позовава на последните промени в германския закон за 
оръжията и по-точно на разпоредбите относно търговията с оръжия и професионалните 
знания. Той посочва, че вследствие на това към германските граждани се проявява 
дискриминационно отношение в сравнение с гражданите на други държави-членки, тъй 
като, за да могат да получат разрешително за търговия с оръжие, те следва да издържат 
изпит, от който чуждестранните граждани, поради автоматичното признаване на 
професионалната им квалификация, са освободени. Затова той призовава Европейския 
парламент да провери дали това положение е в съответствие със законодателството на 
ЕС относно забраната за дискриминация въз основа на националност.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Петицията

Вносителят на петицията се позовава на последните промени в германския закон за 
оръжията и по-точно на разпоредбите относно търговията с оръжия и професионалните 
знания. Той посочва, че вследствие на това към германските граждани се проявява 
дискриминационно отношение в сравнение с гражданите на други държави-членки, тъй 
като, за да могат да получат разрешително за търговия с оръжие, те следва да издържат 
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изпит, от който чуждестранните граждани, поради автоматичното признаване на 
професионалната им квалификация, са освободени. Затова той призовава Европейския 
парламент да провери дали това положение е в съответствие със законодателството на 
ЕС относно забраната за дискриминация въз основа на националност.

Наблюдения от Комисията

Условията за упражняване на професията търговец на оръжия не са регулирани на 
равнище ЕС. Директивата на Съвета от 18 юни 1991 г. относно контрола на 
придобиването и притежаването на оръжие посочва единствено (в член 4), че по-
специално за най-опасните огнестрелни оръжия „всяка държава-членка предвижда за 
упражняване на дейността на оръжейника на своя територия издаване на 
разрешително, въз основа на минимум една проверка относно личната и 
професионална почтеност на оръжейника“. Този член остава непроменен от най-
новата Директива 2008/51/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 
година за изменение на по-ранната директива. Действително, не е обсъждана 
хармонизация на условията за издаване на тези разрешителни на равнище ЕС.
Още повече, всяка отделна държава-членка може да регулира професията на търговец 
на оръжия, при условие, че нейните национални разпоредби са в съответствие с 
членове 43 и 49 от Договора за създаване на Европейската общност относно свободата 
на установяване и свободното предоставяне на услуги, както и с Директива
123/2006/EО относно услугите на вътрешния пазар, които ще трябва да бъдат 
приложени от държавите-членки до края на 2009 г.1. Ако професията е регулирана в 
приемащата държава, се прилага Директива 2005/36/EО2 относно признаването на 
професионалните квалификации, придобити от граждани на ЕС в други държави-
членки. За целите на установяването, и при определени условия, от тези мигранти може 
да бъде поискано да държат изпит за правоспособност като компенсаторна мярка. 
Независимо от това обаче, Директива 2005/36/EО не се прилага за случаи, които са 
изцяло вътрешни за държавата-членка, както и за случаи на обратна дискриминация
(при които квалификациите са придобити в приемащата държава).

Заключение

Комисията признава, че точните условия за извършване на дейността на търговец на 
оръжия може да се различават в отделните държави-членки, но няма намерение да 
провежда законодателна дейност по този въпрос.
Вносителят на петицията не предоставя сведения, които показват нарушение на 
правото на ЕО, доколкото горепосочената директива задължава всички държави-членки 
да прилагат разрешителен режим спрямо лица, които желаят да извършват търговия с 
оръжия. Вследствие на това, всички граждани на ЕС се подчиняват на национална 
схема за получаване на разрешения, приложима в тяхната държава-членка. Членове 43 
и 49 от Договора за създаване на Европейската общност не се прилагат в този случай, 

                                               
1 Директива 2006/123/EО на Европейския парламент и на Съвета относно услугите на 
вътрешния пазар от 12 декември 2006 г., ОВ L 376/36.
2 Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. 
относно признаването на професионалните квалификации (Официален вестник на ЕС L
255).
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тъй като няма трансграничен елемент. Още повече, правилата на ЕО за признаване на 
професионалните квалификации също няма да се прилагат в случаите, когато няма 
трансграничен елемент.


