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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0700/2008, adresată de Bernd Speth, de naționalitate germană, privind 
discriminarea în legătură cu recunoașterea calificărilor comerciale

1. Rezumatul petiției

Petiționarul are în vedere cele mai recente amendamente la Actul german privind armele de 
foc, în special dispozițiile privind comerțul cu arme și cunoștințele profesionale. Acesta este 
de părere că, în urma acestora, cetățenii germani suferă discriminări în comparație cu cetățenii 
altor state membre, deoarece li se solicită să treacă un test pentru a obține o licență de 
comercializare a armelor, lucru care nu se solicită cetățenilor europeni, ale căror calificări 
comerciale sunt recunoscute automat. Petiționarul solicită prin urmare Parlamentului 
European să examineze dacă situația este compatibilă cu legislația europeană care interzice 
discriminarea pe criterii de naționalitate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiția

Petiționarul are în vedere cele mai recente amendamente la Actul german privind armele de 
foc, în special dispozițiile privind comerțul cu arme și cunoștințele profesionale. Acesta este 
de părere că, în urma acestora, cetățenii germani suferă discriminări în comparație cu cetățenii 
altor state membre, deoarece li se solicită să treacă un test pentru a obține o licență de 
comercializare a armelor, lucru care nu se solicită cetățenilor europeni, ale căror calificări 
comerciale sunt recunoscute automat. Petiționarul solicită prin urmare Parlamentului 
European să examineze dacă situația este compatibilă cu legislația europeană care interzice 



PE423.722v01-00 2/2 CM\778290RO.doc

RO

discriminarea pe criterii de naționalitate.

Observațiile Comisiei

Condițiile de exercitare a profesiei de comerciant de arme nu sunt reglementate la nivelul UE. 
Directiva Consiliului din 18 iunie 1991 privind controlul achiziționării și al deținerii de arme 
stipulează (la articolul 4) că, în cazul majorității armelor periculoase în special „fiecare stat 
membru se asigură că exercitarea activității de armurier pe teritoriul său este condiționată de 
obținerea aprobării în urma a cel puțin unui control privind onorabilitatea personală și 
profesională a armurierului”. Acest articol nu a fost schimbat de Directiva 2008/51/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 de modificare a directivei 
precedente. Într-adevăr, armonizarea la nivel european a condițiilor de autorizare nu a fost 
luată în considerare.

Mai mult, fiecare stat membru poate să reglementeze profesia de comerciant de arme pe 
teritoriul său cu condiția ca regulamentele naționale să fie în conformitate cu articolele 43 și 
49 din Tratatul CE privind libertatea de stabilire și libera circulație a serviciilor, precum și cu 
Directiva 123/2006/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, care trebuie să fie puse în 
aplicare de statele membre până la sfârșitul anului 20091. În cazul în care profesia este 
reglementată în statul gazdă, se aplică Directiva 2005/36/CE2 privind recunoașterea 
calificărilor profesionale obținute de cetățenii UE în alte state membre. În scopul stabilirii și 
în anumite condiții, este posibil ca migranții respectivi să fie supuși unei probe de aptitudini 
ca măsură obligatorie. Cu toate acestea, Directiva 2005/36/CE nu se aplică în cazul situațiilor 
pur interne ale unui stat membru și nu se referă la cazuri de discriminare inversă (atunci când 
calificările au fost obținute în statul gazdă).

Concluzie

Comisia recunoaște faptul că condițiile precise pentru desfășurarea unei activități de 
comerciant de arme pot să varieze de la un stat membru la altul, dar nu intenționează să 
legifereze acest aspect.

Petiționarul nu oferă elemente care să demonstreze o încălcare a dreptului comunitar deoarece 
directiva menționată anterior obligă toate statele membre să aplice un regim de autorizare în 
cazul persoanelor care doresc să se angajeze în comerțul cu arme. În consecință, toți cetățenii 
UE se supun regimului național de autorizare al statului membru în cauză. Articolele 43 și 49 
din Tratatul CE nu se aplică în acest caz întrucât nu există un element transfrontalier. Mai 
mult, nu se aplică nici normele comunitare privind recunoașterea calificărilor profesionale, 
deoarece nu există un element transfrontalier.

                                               
1 Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în 
cadrul pieței interne, JO L 376/36.
2 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea 
calificărilor profesionale (Jurnalul Oficial al UE L 255)


