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Tárgy: A Bernd Speth, német állampolgár által benyújtott 0700/2008. számú petíció 
az üzleti szakképesítések elismerésével kapcsolatos megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet a lőfegyverekről szóló német törvény legutóbbi 
módosításaira, különösen a fegyverkereskedelemre és a szakmai ismeretekre vonatkozó 
rendelkezésekre. Úgy ítéli meg, hogy e módosítások eredményeképpen a német 
állampolgárokat megkülönböztetik más tagállamok állampolgáraival szemben, mivel a német 
állampolgároknak vizsgát kell tenniük a fegyverkereskedelmi engedély megszerzéséhez, míg 
a külföldi állampolgároknak nem, mivel üzleti szakképesítésüket automatikusan elismerik. 
Ezért felszólítja az Európai Parlamentet annak kivizsgálására, hogy ez a helyzet 
összeegyeztethető-e az állampolgárságon alapuló megkülönböztetés tilalmáról szóló uniós 
joggal.2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 21. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A petíció

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet a lőfegyverekről szóló német törvény legutóbbi 
módosításaira, különösen a fegyverkereskedelemre és a szakmai ismeretekre vonatkozó 
rendelkezésekre. Úgy ítéli meg, hogy e módosítások eredményeképpen a német 
állampolgárokat hátrányosan megkülönböztetik, mivel a német állampolgároknak vizsgát kell 
tenniük a fegyverkereskedelmi engedély megszerzéséhez, míg a külföldi állampolgároknak 
nem, mivel üzleti szakképesítésüket automatikusan elismerik. Ezért felszólítja az Európai 
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Parlamentet annak kivizsgálására, hogy ez a helyzet összeegyeztethető-e az állampolgárságon 
alapuló megkülönböztetés tilalmáról szóló uniós joggal.

A Bizottság észrevételei

A fegyverkereskedői szakma gyakorlásának feltételeit uniós szinten nem szabályozzák. A 
fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló, 1991. június 18-i tanácsi 
irányelv (4. cikke) kimondja, hogy különösen a legveszélyesebb fegyverek tekintetében 
„Valamennyi tagállam [...] olyan engedélyhez köti a kereskedői tevékenység területén történő 
folytatását, amelyet legalább a kereskedő magán- és szakmai feddhetetlenségének 
ellenőrzésére alapozottan adtak meg.” Ezt a cikket a korábbi irányelv módosításáról szóló, új, 
2008. május 21-i 2008/51/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv sem változtatta meg. 
Valójában ezen engedélyek feltételeinek uniós szintű harmonizálását nem is mérlegelték.
Továbbá az egyes tagállamok szabályozhatják a fegyverkereskedői szakmát területükön azzal 
a feltétellel, hogy nemzeti jogszabályaiknak összhangban kell lenniük az EK-Szerződésnek a
letelepedés szabadságáról és a szolgáltatásnyújtás szabadságáról szóló 43. és 49. cikkével, 
valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 123/2006/EK irányelvvel, amelyet a 
tagállamoknak 2009 végéig kell végrehajtaniuk1. Ha a szakmát a fogadó államban 
szabályozzák, az uniós polgárok által a másik tagállamokban szerzett szakmai képesítések 
elismerése tekintetében a 2005/36/EK irányelvet2 kell alkalmazni. A letelepedés céljából és 
bizonyos feltételek mellett a migránsokat kompenzációs intézkedésként egy felkészültségi 
vizsga letételére kérhetik. A 2005/36/EK irányelv azonban nem vonatkozik a tisztán egy 
tagállamon belüli helyzetekre, és nem tartoznak a hatálya alá a fordított megkülönböztetés 
esetei sem (amikor a képesítést a fogadó államban szerezték).

Következtetés

A Bizottság elismeri, hogy a fegyverkereskedői tevékenység folytatásának pontos feltételei 
tagállamonként eltérőek lehetnek, de nem kíván e kérdésben jogszabályt alkotni.
A petíció benyújtója nem szolgál olyan tényezőkkel, amelyek az EK-jog megsértését 
bizonyítanák, minthogy a fent említett irányelv minden tagállamot kötelez arra, hogy 
engedélyezési rendszert alkalmazzon a fegyverkereskedelemmel foglalkozni kívánó 
személyekre. Ennek következtében minden uniós polgár saját tagállama nemzeti 
engedélyezési rendszerének hatálya alá tartozik. Az EK-Szerződés 43. és 49. cikke ebben az 
esetben nem alkalmazandó, mivel nincs szó határokon átnyúló tényezőről. Továbbá, az EK 
szakmai képesítések elismerésére vonatkozó szabályai sem alkalmazandók, amennyiben nincs 
szó határokon átnyúló tényezőről.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelve a belső piaci 
szolgáltatásokról, HL L 376., 36. o.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelve a szakmai 
képesítések elismeréséről (EU Hivatalos Lap L 255.)


