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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0700/2008, ippreżentata minn Bernd Speth, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki fin-negozju

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għall-emendi l-aktar reċenti tal-Att Ġermaniż dwar l-Armi tan-Nar, u 
inpartikolari għad-dispożizzjonijiet dwar il-kummerċ tal-armi u l-għarfien professjonali.
Huwa jqis li minħabba dan, iċ-ċittadini Ġermaniżi qed jiġu ddiskriminati meta mqabbla ma’ 
ċittadini ta’ Stati Membri oħra, għax huma obbligati jagħmlu test biex jiksbu liċenzja tal-
kummerċ tal-armi, li ċ-ċittadini barranin m’humiex obbligati jagħmlu minħabba li l-kwalifiki 
tagħhom fin-negozju huma awtomatikament rikonoxxuti. Għalhekk huwa jitlob lill-Parlament 
Ewropew biex jeżamina jekk din is-sitwazzjoni hijiex kompatibbli mal-leġiżlazzjoni tal-UE li 
tipprojbixxi d-diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-21 ta’ Ottubru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Il-Petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għall-emendi l-aktar reċenti tal-Att Ġermaniz dwar l-Armi tan-Nar, u 
inpartikolari għad-dispożizzjonijiet dwar il-kummerċ tal-armi u l-għarfien professjonali. 
Huwa jqis li minħabba dan, iċ-ċittadini Ġermaniżi qed jiġi ddiskriminati għax huma obbligati
jagħmlu test biex jiksbu l-liċenzja tal-kummerċ tal-armi, li ċ-ċittadini barranin mhumiex 
obbligati jagħmlu minħabba li l-kwalifiki tagħhom fin-negozju huma awtomatikament 
rikonoxxuti. Għalhekk huwa jitlob lill-Parlament Ewropew biex jeżamina jekk din is-
sitwazzjoni hijiex kompatibbli mal-leġiżlazzjoni tal-UE li tipprojbixxi d-diskriminazzjoni 
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abbażi tan-nazzjonalità.

Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Il-kundizzjonijiet għall-eżerċizzju tal-professjoni tal-kummerċjant tal-armi tan-nar mhumiex 
regolati fil-livell tal-UE. Id-Direttiva tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 1991 dwar il-kontroll tal-
akkwist u l-pussess ta’ armi tgħid biss (fl-Artikolu 4) li, għal ħafna armi tan-nar perikolużi 
inpartikolari “kull Stat Membru għandu jagħmel l-attività tal-kummerċjanti fit-territorju 
tiegħu soġġetta għall-awtorizzazzjoni abbażi ta’ mill-anqas kontroll wieħed fuq l-integrità 
privata u professjonali tal-kummerċjant”. Dan l-Artikolu ma jinbidilx fid-Direttiva 
2008/51/KE reċenti tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2008 li temenda d-
Direttiva ta’ qabel. Tabilħaqq, l-armonizzazzjoni fil-livell tal-UE tat-termini u l-
kundizzjonijiet ta’ dawn l-awtorizzazzjonijiet ma  ġietx ikkunsidrata.
Minbarra dan, Stat Membru individwali jista’ jirregola l-professjoni tal-kummerċjant tal-armi 
tan-nar fit-territorju tiegħu jekk ir-regolamenti nazzjonali tiegħu huma f’konformità mal-
Artikoli 43 u 49 tat-Trattat tal-KE dwar il-libertà tal-istabbiliment u l-moviment ħieles tas-
servizzi kif ukoll mad-Direttiva 123/2006/KE dwar is-Servizzi fis-Suq Intern, li għandhom 
jiġu implementati mill-Istati Membri sal-aħħar tal-20091. Jekk il-professjoni tkun regolata fl-
Istat ospitanti, id-Direttiva 2005/36/KE2 tapplika għar-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali miksuba miċ-ċittadini tal-UE fi Stati Membri oħra. Għal skopijiet ta’ 
stabbiliment, u taħt ċerti kundizzjonijiet, dawn il-migranti jistgħu jiġu mitluba jagħmlu test 
tal-kapaċità (aptitude test) bħala miżura kompensatorja. Madankollu d-Direttiva 2005/36/KE 
ma tapplikax għal sitwazzjonijiet li huma purament interni għal Stat Membru u ma tkoprix 
każijiet ta’ diskriminazzjoni  bil-kontra (meta l-kwalifiki jkunu nkisbu fl-Istat ospitanti).

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-kundizzjonijiet preċiżi għall-eżerċizzju tal-attività ta’ 
kummerċjant tal-armi tan-nar jistgħu jvarjaw minn Stat Membru għall-ieħor iżda 
m’għandhiex l-intenzjoni li tilleġiżla fuq dik il-kwistjoni.
Il-petizzjonant ma jipprovdix elementi li juru ksur tal-liġi tal-KE billi d-Direttiva msemmija 
hawn fuq tobbliga l-Istati Membri kollha biex japplikaw reġim ta’ awtorizzazzjoni għall-
persuni li jkunu jixtiequ jidħlu fil-kummerċ tal-armi.  Għalhekk, iċ-ċittadini kollha tal-UE 
huma soġġetti għall-iskema nazzjonali tal-awtorizzazzjoni tal-Istat Membru  rilevanti 
tagħhom. L-Artikoli 43 u 49 tat-Trattat tal-KE ma japplikawx f’dan il-każ minħabba li 
m’hemm l-ebda element transkonfinali. Minbarra dan, ir-regoli tal-KE dwar ir-rikonoxximent 
tal-kwalifiki professjonali ma japplikawx lanqas meta m’hemmx element transkonfinali.

                                               
1 Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006 dwar 
is-servizzi fis-Suq Intern, ĠU L 376/36.
2 Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar 
ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali (Ġurnal Uffiċjali tal-UE L 255)


