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par diskriminējošu attieksmi saistībā ar profesionālo kvalifikāciju atzīšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz pēdējiem grozījumiem Vācijas ieroču likumā un jo īpaši 
noteikumos par ieroču tirdzniecību un speciālajām zināšanām. Viņš norāda, ka tā rezultātā 
Vācijas pilsoņi tiek diskriminēti attiecībā pret citu dalībvalstu pilsoņiem, jo Vācijas pilsoņiem, 
lai saņemtu ieroču tirdzniecības atļauju, ir jākārto eksāmens, kas ārvalstu pilsoņiem nav 
jādara, jo viņu profesionālā kvalifikācija tiek atzīta automātiski. Tādēļ viņš mudina Eiropas 
Parlamentu pārbaudīt, vai šī situācija ir saskaņā ar ES tiesību aktiem par aizliegumu 
diskriminēt nacionālās piederības dēļ.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 21. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā.

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz pēdējiem grozījumiem Vācijas ieroču likumā un jo īpaši 
noteikumos par ieroču tirdzniecību un profesionālajām zināšanām. Viņš norāda, ka rezultātā 
Vācijas pilsoņi tiek diskriminēti attiecībā pret citu dalībvalstu pilsoņiem, jo Vācijas pilsoņiem, 
lai saņemtu ieroču tirdzniecības atļauju, ir jākārto eksāmens, kas ārvalstu pilsoņiem nav 
jādara, jo viņu profesionālā kvalifikācija tiek atzīta automātiski. Tādēļ viņš mudina Eiropas 
Parlamentu pārbaudīt, vai šī situācija ir saskaņā ar ES tiesību aktiem par aizliegumu 
diskriminēt nacionālās piederības dēļ.
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Komisijas novērojumi

Nosacījumi ieroču tirgotāja profesijas veikšanai ES līmenī nav noregulēti. 1991. gada 
18. jūnija Padomes Direktīva par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli nosaka (4. pants), ka 
attiecībā uz visbīstamākajiem ieročiem „katra dalībvalsts pakļauj tirgotāja darbību tās 
teritorijā tādiem nosacījumiem kā atļaujas saņemšana, pamatojoties vismaz uz tirgotāja 
privātās un profesionālās godprātības pārbaudi”. Šis pants nav mainīts pēdējā 2008. gada 
21. maija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/51/EK, ar ko groza iepriekšējo 
direktīvu. Tiešām, Eiropas Savienības līmenī nav veikta noteikumu un šo atļauju nosacījumu 
saskaņošana. Turklāt atsevišķa dalībvalsts var regulēt ieroču tirgotāja profesiju savā teritorijā 
ar nosacījumu, ka valstu noteikumi ir saskaņā ar EK Līguma 43. pantu par tiesībām veikt 
uzņēmējdarbību un 49. pantu par pakalpojumu sniegšanas brīvību, kā arī ar Direktīvu 
123/2006/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū, un ka tie dalībvalstīm jāievieš līdz 2009. gada 
beigām1. Ja profesija uzņemošajā valstī ir regulēta, Direktīva 2005/36/EK2 tiek piemērota 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanai tiem pilsoņiem, kas atrodas citā dalībvalstī. Ieviešanas 
nolūkā un saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem šiem migrantiem var lūgt kārtot zināšanu 
pārbaudes eksāmenu, kas uzskatāms par kompensējošu pasākumu. Tomēr Direktīva 
2005/36/EK netiek attiecināta uz situācijām, kuras ir dalībvalstu kompetencē, un tā neskar 
ietvertos gadījumus par diskrimināciju (ja kvalifikācija iegūta uzņemošajā valstī).

Secinājums

Komisija atzīst, ka konkrēti nosacījumi ieroču tirgotāja darbību veikšanai atsevišķās 
dalībvalstīs var atšķirties, tomēr neparedz izdot likumus saistībā ar šo jautājumu.
Lūgumraksta iesniedzējs neparedz elementus, kas pārkāpj EK tiesību aktus, līdz iepriekš 
minētā direktīva visām dalībvalstīm liek piemērot atļaujas piešķiršanas kārtību tiem 
iedzīvotājiem, kas vēlas iesaistīties ieroču tirdzniecībā. Rezultātā visi ES pilsoņi ir pakļauti 
izcelsmes dalībvalsts atļaujas piešķiršanas kārtībai. EK Līguma 34. un 49. panti šajā gadījumā 
netiek piemēroti, jo netiek skarts pārrobežu elements. Turklāt EK noteikumi par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu arī netiek piemēroti, jo netiek skarts pārrobežu elements.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīva 2006/123/EK par 
pakalpojumiem iekšējā tirgū, OV L 376/36.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/36/EK par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (OV L 255).


