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Asia: Vetoomus nro 0700/2008, Bernd Speth, Saksan kansalainen, syrjinnästä 
ammatillisen pätevyyden tunnustamisen yhteydessä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä viittaa Saksan ampuma-aselain viimeisimpiin muutoksiin ja erityisesti 
asekauppaa ja ammatillista tietämystä koskeviin säännöksiin. Hän katsoo, että lain 
seurauksena Saksan kansalaisia syrjitään suhteessa muiden jäsenvaltioiden kansalaisiin, sillä 
heidän on läpäistävä testi aseiden myyntiluvan saamiseksi. Muiden valtioiden kansalaisilta 
tätä ei vaadita, koska heidän ammatillinen pätevyytensä tunnustetaan automaattisesti.
Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia tutkimaan, onko tilanne kansalaisuuteen 
perustuvan syrjinnän kieltävän EU-lainsäädännön mukainen.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 21. lokakuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä viittaa Saksan ampuma-aselain viimeisimpiin muutoksiin ja erityisesti 
asekauppaa ja ammatillista tietämystä koskeviin säännöksiin. Hän katsoo, että lain 
seurauksena Saksan kansalaisia syrjitään suhteessa muiden jäsenvaltioiden kansalaisiin, sillä 
heidän on läpäistävä testi aseiden myyntiluvan saamiseksi. Muiden valtioiden kansalaisilta 
tätä ei vaadita, koska heidän ammatillinen pätevyytensä tunnustetaan automaattisesti. 
Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia tutkimaan, onko tilanne kansalaisuuteen 
perustuvan syrjinnän kieltävän EU-lainsäädännön mukainen.

Komission huomiot
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Asekauppiaan ammatin harjoittamisen edellytyksistä ei ole säädetty EU:n lainsäädännössä. 
Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta 18. kesäkuuta 1991 annetussa neuvoston 
direktiivissä (4 artiklassa) todetaan ainoastaan, että erityisesti vaarallisimpien ampuma-
aseiden osalta "jokaisen jäsenvaltion on tehtävä asekauppiaan toiminnan harjoittaminen 
alueellaan luvanvaraiseksi ainakin asekauppiaan yksityisen ja ammatillisen luotettavuuden 
perusteella". Tätä artiklaa ei muutettu äskettäisellä aikaisemman direktiivin muuttamisesta 
21. toukokuuta 2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/51/EY. 
Näiden lupien ehtojen ja edellytysten yhdenmukaistamista EU:ssa ei harkittu.

Tämän lisäksi yksittäinen jäsenvaltio voi säädellä asekauppiaan ammatin harjoittamista 
alueellaan sillä ehdolla, että sen kansalliset säädökset vastaavat EY:n perustamissopimuksen
43 ja 49 artiklaa sijoittautumisvapaudesta ja palvelujen vapaasta liikkuvuudesta sekä 
palveluista sisämarkkinoilla annettua direktiiviä 123/2006/EY, joka jäsenvaltioiden on 
pantava täytäntöön vuoden 2009 loppuun mennessä1. Jos ammattia säädellään isäntävaltiossa, 
direktiiviä 2005/36/EY2 sovelletaan EU:n kansalaisten muissa jäsenvaltioissa hankkiman 
ammattipätevyyden tunnustamiseen. Sijoittautumista varten kyseisiltä siirtolaisilta voidaan 
edellyttää korvaavana toimenpiteenä soveltuvuuskokeen suorittamista. Direktiiviä 
2005/36/EY ei kuitenkaan sovelleta jäsenvaltioiden pelkästään sisäisiin tilanteisiin, eikä se 
kata käänteiseen syrjintään liittyviä tapauksia (kun pätevyys on hankittu isäntävaltiossa).

Johtopäätös

Komissio tunnustaa, että asekauppiaan ammatin harjoittamisen tarkat edellytykset voivat 
vaihdella eri jäsenvaltioissa, mutta se ei aio säätää asiaa koskevaa lainsäädäntöä.

Vetoomuksen esittäjä ei ole toimittanut perusteita, joiden mukaan yhteisön lainsäädäntöä olisi 
rikottu sikäli kuin edellä mainittu direktiivi velvoittaa kaikki jäsenvaltiot soveltamaan 
lupajärjestelmää asekaupan harjoittamista aikoviin henkilöihin. Tämän seurauksena kaikkia 
EU:n kansalaisia koskee heidän jäsenvaltionsa kansallinen lupajärjestelmä. EY:n 
perustamissopimuksen 43 ja 49 artiklaa ei sovelleta tähän tapaukseen, koska siihen ei sisälly 
rajat ylittävää tekijää. Myöskään EY:n sääntelyä ammattipätevyyden tunnustamisesta ei 
sovelleta silloin kun asiaan ei liity rajat ylittävää tekijää.

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/123/EY, annettu 12. joulukuuta 2006, 
palveluista sisämarkkinoilla, EUVL L 376, s. 36.
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 
2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta (EUVL L 255).


