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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0700/2008, του Bernd Speth, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διακρίσεις σε σχέση με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει τις πρόσφατες τροποποιήσεις του γερμανικού νόμου περί 
πυροβόλων όπλων και ιδίως τις διατάξεις σχετικά με την εμπορία όπλων και τις 
επαγγελματικές γνώσεις. Θεωρεί ότι, εξαιτίας του νόμου, οι γερμανοί πολίτες αντιμετωπίζουν 
διακρίσεις έναντι των πολιτών άλλων κρατών μελών, επειδή υποχρεούνται να υποβληθούν σε 
εξετάσεις για την απόκτηση άδειας εμπορίας όπλων, κάτι που δεν υποχρεούνται να πράξουν 
οι αλλοδαποί πολίτες, καθώς αναγνωρίζονται αυτομάτως τα επαγγελματικά τους προσόντα. 
Για τον λόγο αυτόν, καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει εάν η κατάσταση αυτή 
είναι συμβατή με τη νομοθεσία της ΕΕ περί απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Η αναφορά

Ο αναφέρων καταγγέλλει τις πλέον πρόσφατες τροποποιήσεις του γερμανικού νόμου περί 
πυροβόλων όπλων και ιδίως τις διατάξεις σχετικά με την εμπορία όπλων και τις 
επαγγελματικές γνώσεις. Θεωρεί ότι, εξαιτίας του νόμου, οι γερμανοί πολίτες υφίστανται 
διακρίσεις έναντι των πολιτών άλλων κρατών μελών, επειδή υποχρεούνται να υποβληθούν σε 
εξετάσεις για την απόκτηση άδειας εμπορίας όπλων, κάτι που δεν υποχρεούνται να πράξουν 
οι αλλοδαποί πολίτες, καθώς αναγνωρίζονται αυτομάτως τα επαγγελματικά τους προσόντα. 
Για τον λόγο αυτόν, καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει εάν η κατάσταση αυτή 
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είναι συμβατή με τη νομοθεσία της ΕΕ περί απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Οι προδιαγραφές για την άσκηση του επαγγέλματος του εμπόρου πυροβόλων όπλων δεν 
ρυθμίζονται σε κοινοτικό επίπεδο. Η οδηγία του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1991 σχετικά 
με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων αναφέρει μόνο (στο άρθρο 4) ότι, όσον 
αφορά συγκεκριμένα τα πλέον επικίνδυνα πυροβόλα όπλα, «τα κράτη μέλη υποβάλλουν σε 
έγκριση την άσκηση της δραστηριότητας του οπλοπώλη στο έδαφός τους, βάσει τουλάχιστον 
ελέγχου όσον αφορά την εντιμότητα και την επαγγελματική ικανότητα του οπλοπώλη». Το 
συγκεκριμένο άρθρο παρέμεινε αμετάβλητο στην πρόσφατη οδηγία 2008/51/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για την τροποποίηση 
της προηγούμενης οδηγίας. Πράγματι, η εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τους όρους 
και τις συνθήκες των εν λόγω αδειοδοτήσεων δεν εξετάστηκε. Επιπλέον, κάθε μεμονωμένο 
κράτος μέλος μπορεί να ρυθμίζει το επάγγελμα του εμπόρου πυροβόλων όπλων στο έδαφός 
του υπό την προϋπόθεση ότι οι εθνικοί κανονισμοί του συμμορφώνονται προς τα άρθρα 43 
και 49 της Συνθήκης ΕΚ σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης και την ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών, καθώς και με την οδηγία 123/2006/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά, η οποία πρέπει να εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη έως τα τέλη του 20091. Εάν το 
επάγγελμα ρυθμίζεται στο κράτος υποδοχής, ισχύει η οδηγία 2005/36/ΕΚ2 σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που έχουν αποκτήσει πολίτες της ΕΕ σε άλλα 
κράτη μέλη. Για τον σκοπό της εγκατάστασης, και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορεί να 
ζητηθεί από τους εν λόγω μετανάστες να υποβληθούν σε δοκιμασία επάρκειας ως 
αντισταθμιστικό μέτρο. Ωστόσο, η οδηγία 2005/36/ΕΚ δεν ισχύει σε καταστάσεις που 
αφορούν αμιγώς εσωτερικά ζητήματα ενός κράτους μέλους και δεν καλύπτει περιπτώσεις 
αντίστροφης δυσμενούς διάκρισης (όταν τα προσόντα έχουν αποκτηθεί στο κράτος 
υποδοχής).

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι ακριβείς προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 
εμπορίας πυροβόλων όπλων μπορεί να διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, αλλά 
δεν προτίθεται να νομοθετήσει επί αυτού του ζητήματος.
Ο αναφέρων δεν παρέχει στοιχεία που να αποδεικνύουν παραβίαση της κοινοτικής 
νομοθεσίας στον βαθμό που η προαναφερθείσα οδηγία υποχρεώνει όλα τα κράτη μέλη να
εφαρμόζουν καθεστώς αδειοδότησης στα πρόσωπα που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν 
στην εμπορία όπλων. Κατά συνέπεια, όλοι οι πολίτες της ΕΕ υπόκεινται στο εθνικό σύστημα 
αδειοδότησης του αντίστοιχου κράτους μέλους τους. Τα άρθρα 43 και 49 της Συνθήκης ΕΚ 
δεν ισχύουν στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς δεν υφίσταται διασυνοριακή διάσταση. 
Επιπλέον, οι κοινοτικοί κανόνες σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 
επίσης δεν ισχύουν όταν δεν υπάρχει διασυνοριακή διάσταση.

                                               
1 Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά 
με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, ΕΕ L 376/36.
2 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά 
με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L 255).


