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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0700/2008 af Bernd Speth, tysk statsborger, om forskelsbehandling i 
forbindelse med anerkendelse af erhvervskvalifikationer

1. Sammendrag

Andrageren henviser til de seneste ændringer i den tyske våbenlov, og navnlig 
bestemmelserne om våbenhandel og fagkundskaber. Han påpeger, at tyske statsborgere som 
følge heraf forskelsbehandles i forhold til statsborgere fra andre medlemsstater, fordi de for at 
få udstedt en våbenhandelstilladelse skal bestå en prøve, som de udenlandske statsborgere 
pga. af automatisk anerkendelse af deres erhvervskvalifikationer er fritaget for. Han anmoder 
følgelig Europa-Parlamentet om at efterprøve, hvorvidt dette forhold er i overensstemmelse 
med EU's bestemmelser om forbud mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. oktober 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Andragendet

Andrageren henviser til de nyeste ændringer i den tyske våbenlov og særligt i bestemmelserne 
om våbenhandel og faglige kundskaber. Han mener, at tyske borgere som følge heraf 
forskelsbehandles, fordi de skal bestå en prøve for at få en våbenhandelstilladelse, hvilket 
udenlandske borgere ikke skal, da deres erhvervskvalifikationer automatisk bliver godkendt.
Han anmoder derfor Europa-Parlamentet om at undersøge, om denne situation er forenelig 
med EU-lovgivning, der forbyder forskelsbehandling på grund af nationalitet.
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Kommissionens bemærkninger

Betingelserne for at udøve erhvervet som våbenhandler er ikke reguleret på EU-plan. Rådets 
direktiv af 18. juni 1991 om erhvervelse og besiddelse af våben anfører kun, og navnlig kun 
for de farligste våben (i artikel 4), at, hver medlemsstat gør "udøvelsen på sit område af 
erhvervet som våbenhandler betinget af en autorisation på grundlag af en kontrol af 
våbenhandlerens hæderlighed som privatperson og erhvervsdrivende". Denne artikel er 
uændret i Europa-Parlamentets og Rådets nylige direktiv 2008/51/EF af 21. maj 2008, der 
ændrer det tidligere direktiv. Harmoniseringen på EU-plan af vilkårene og betingelserne for 
disse tilladelser blev faktisk ikke overvejet.

Derudover må en individuel medlemsstat regulere erhvervet våbenhandler på sit område, 
såfremt dens nationale bestemmelser overholder artikel 43 og 49 i EF-traktaten om 
etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser samt direktiv 123/2006/EF om 
tjenesteydelser i det indre marked, som skal gennemføres af medlemsstaterne før udgangen af 
20091. Hvis erhvervet er lovreguleret i værtsmedlemsstaten, så gælder direktiv 2005/36/EF2

for anerkendelsen af erhvervsmæssige kvalifikationer, der er opnået af EU-borgere i andre 
medlemsstater. Med henblik på etablering og under visse omstændigheder kan disse migranter 
blive bedt om at tage en egnethedstest som en kompensationsforanstaltning. Men direktiv 
2005/36/EF finder ikke anvendelse i situationer, som udelukkende er interne i en 
medlemsstat, og det gælder ikke i sager med omvendt forskelsbehandling (når 
kvalifikationerne er opnået i værtsmedlemsstaten).

Konklusion

Kommissionen anerkender, at de gældende betingelser for udøvelse af erhvervet som 
våbenhandler kan være forskellige fra medlemsstat til medlemsstat, men Kommissionen agter 
ikke at lovgive herom.

Andrageren har ikke fremsendt noget materiale, der påviser en overtrædelse af EU-
lovgivning, for så vidt som det ovennævnte direktiv forpligter alle medlemsstater til at 
anvende en tilladelsesordning i forbindelse med dem, som ønsker at arbejde med 
våbenhandel. Alle EU-borgere er derfor omfattet af den nationale tilladelsesordning i deres 
pågældende medlemsstat. EF-traktatens artikel 43 og 49 finder ikke anvendelse i denne sag, 
da der ikke er noget grænseoverskridende element. EU-reglerne om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer vil heller ikke være gældende, da der ikke er noget 
grænseoverskridende element."

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre 
marked, EUT L 376, s. 36.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer (EUT L 255).


