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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0700/2008, którą złożył Bernd Speth (Niemcy), w sprawie 
dyskryminacji w związku z uznawaniem kwalifikacji fachowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odnosi się do ostatnich zmian w niemieckiej ustawie o broni palnej, 
w szczególności do przepisów o handlu bronią i wiedzy fachowej. Uważa, że w związku 
z tym obywatele niemieccy są dyskryminowani w porównaniu z obywatelami innych państw 
członkowskich, ponieważ muszą zdać egzamin, aby otrzymać pozwolenie na posiadanie broni 
palnej, do którego obywatele innych państw nie muszą podchodzić, ponieważ ich kwalifikacje 
fachowe są automatycznie uznawane. Składający petycję wzywa zatem Parlament Europejski, 
aby zbadał, czy sytuacja ta jest zgodna z prawodawstwem UE zakazującym dyskryminacji ze 
względu na przynależność państwową.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 21 października 2008 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Petycja

Petycja dotyczy ostatnich zmian w niemieckiej ustawie o broni palnej, w szczególności 
przepisów o handlu bronią i wiedzy fachowej. Składający petycję uważa, że w ich wyniku 
obywatele niemieccy są dyskryminowani, ponieważ aby otrzymać pozwolenie na posiadanie 
broni palnej, muszą zdać egzamin, do którego obywatele innych państw nie muszą 
podchodzić, gdyż ich kwalifikacje fachowe są automatycznie uznawane. Składający petycję 
wzywa zatem Parlament Europejski, aby zbadał, czy sytuacja ta jest zgodna 
z prawodawstwem UE zakazującym dyskryminacji ze względu na przynależność państwową.
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Uwagi Komisji

Warunki wykonywania zawodu sprzedawcy broni palnej nie są regulowane na szczeblu 
unijnym. Art. 4 dyrektywy Rady z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania 
i posiadania broni stanowi jedynie, że w szczególności w odniesieniu do najbardziej 
niebezpiecznej broni palnej „każde państwo członkowskie warunkuje wykonywanie przez 
sprzedawcę jego działalności na swoim terytorium uzyskaniem pozwolenia przynajmniej 
w oparciu o kontrolę jego rzetelności prywatnej i zawodowej”. Artykuł ten pozostał 
niezmieniony w dyrektywie 2008/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 
2008 r. zmieniającej wcześniejszą dyrektywę. W rzeczywistości harmonizacja warunków tego 
rodzaju pozwoleń na szczeblu unijnym nie była rozpatrywana.
Ponadto poszczególne państwa członkowskie mogą regulować wykonywanie zawodu 
sprzedawcy broni palnej na swoim terytorium, pod warunkiem że przepisy krajowe są zgodne 
z art. 43 i 49 traktatu WE w sprawie swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia 
usług, jak również z dyrektywą 2006/123/WE dotyczącą usług na rynku wewnętrznym, którą 
państwa członkowskie muszą wdrożyć do końca 2009 r.1. Jeżeli zawód ten jest regulowany 
w przyjmującym państwie, dyrektywa 2005/36/WE2 ma zastosowanie do uznawania 
kwalifikacji zawodowych uzyskanych przez obywateli UE w innych państwach 
członkowskich. Do celów prowadzenia działalności w pewnych warunkach można 
zastosować wobec migrantów środek wyrównawczy w postaci testu umiejętności. Dyrektywa 
2005/36/WE nie ma jednak zastosowania do sytuacji, które dotyczą wyłącznie jednego 
państwa członkowskiego, i nie obejmuje swym zakresem przypadków odwrotnej 
dyskryminacji (kiedy kwalifikacje zostały uzyskane w przyjmującym państwie).

Wnioski

Komisja Europejska uznaje fakt, że dokładne warunki prowadzenia działalności sprzedawcy 
broni palnej mogą różnić się w zależności od państwa członkowskiego, lecz nie zamierza 
podejmować prac legislacyjnych w tym obszarze.
Składający petycję nie przedstawia informacji świadczących o naruszeniu prawa WE, jeśli 
chodzi o wspomnianą powyżej dyrektywę, która zobowiązuje wszystkie państwa 
członkowskie do stosowania systemu pozwoleń dla osób chcących prowadzić działalność 
polegającą na handlu bronią palną. W konsekwencji wszyscy obywatele UE podlegają 
krajowym systemom wydawania pozwoleń obowiązującym w danym państwie 
członkowskim. Art. 43 i 49 traktatu WE nie mają zastosowania w tej sprawie, ponieważ nie 
dotyczy ona kwestii transgranicznych. Ponadto przepisy wspólnotowe w zakresie uznawania 
kwalifikacji zawodowych również nie mają zastosowania bez kontekstu transgranicznego.

                                               
1 Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. 
dotycząca usług na rynku wewnętrznym, Dz.U. L 376/36.
2 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. 
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dziennik Urzędowy UE L 255).


