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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0700/2008, ingiven av Bernd Speth (tysk medborgare), om 
särbehandling i samband med erkännande av yrkeskvalifikationer

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hänvisar till de senaste ändringarna i den tyska vapenlagen, särskilt 
bestämmelserna om vapenhandel och yrkeskunskaper. Han påpekar att tyska medborgare till 
följd av bestämmelserna särbehandlas jämfört med medborgare från andra medlemsstater, 
eftersom de för att få tillstånd att bedriva vapenhandel måste klara ett prov som utländska 
medborgare slipper göra på grund av att deras yrkeskvalifikationer erkänns automatiskt. Han 
uppmanar därför Europaparlamentet att undersöka om detta förhållande överensstämmer med 
EU:s bestämmelser om förbud mot särbehandling på grund av medborgarskap.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 21 oktober 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställningen

Framställaren hänvisar till de senaste ändringarna i den tyska vapenlagen och särskilt 
bestämmelserna om vapenhandel och yrkeskunskaper. Han påpekar att tyska medborgare till 
följd av bestämmelserna särbehandlas, eftersom de för att få tillstånd att bedriva vapenhandel 
måste genomgå ett prov som utländska medborgare slipper göra på grund av att deras 
yrkeskvalifikationer erkänns automatiskt. Han uppmanar därför Europaparlamentet att 
undersöka om detta förhållande överensstämmer med EU:s bestämmelser om förbud mot 
särbehandling på grund av medborgarskap.
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Villkoren för att utöva vapenhandlaryrket regleras inte på EU-nivå. I artikel 4 i rådets direktiv 
av den 18 juni 1991 om kontroll av förvärv och innehav av vapen fastställs bara att 
medlemsstaterna, i synnerhet beträffande de farligaste skjutvapnen, ska ”göra utövandet av 
verksamhet som vapenhandlare beroende av ett tillstånd som minst skall grundas på en 
kontroll av vapenhandlarens personliga och yrkesmässiga hederlighet”. Denna artikel ändras 
inte genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/51/EG av den 21 maj 2008 om 
ändring av det tidigare direktivet. En harmonisering på EU-nivå av villkoren för dessa 
tillstånd övervägdes i själva verket inte.
En enskild medlemsstat kan reglera vapenhandlaryrket inom sitt territorium förutsatt att dess 
nationella bestämmelser är förenliga med artiklarna 43 och 49 i EG-fördraget om fri 
etableringsrätt och fri rörlighet för tjänster samt med direktiv 123/2006/EG om tjänster på den 
inre marknaden, som medlemsstaterna måste ha genomfört senast i slutet av 20091. Om yrket 
regleras i värdstaten gäller direktiv 2005/36/EG2 för erkännandet av yrkeskvalifikationer som 
EU-medborgare erhållit i andra medlemsstater. Sådana migranter kan om det handlar om 
etableringsrätt, och på vissa villkor, behöva genomgå ett lämplighetsprov som en 
kompenserande åtgärd. Direktiv 2005/36/EG är emellertid inte tillämpligt på situationer som 
är rent interna för en medlemsstat eller fall av omvänd diskriminering (när kvalifikationerna 
har erhållits i värdstaten).

Slutsats

Kommissionen inser att de exakta villkoren för att bedriva vapenhandlaryrket kan variera 
mellan olika medlemsstater, men avser inte att lagstifta i denna fråga.
Framställaren tillhandahåller inte några uppgifter som visar att EG-rätten har överträtts, med 
hänsyn till att medlemsstaterna enligt ovannämnda direktiv ska tillämpa ett tillståndssystem 
för personer som önskar bedriva verksamhet som vapenhandlare. Alla EU-medborgare 
omfattas därför av det nationella tillståndssystemet i sina respektive medlemsstater. 
Artiklarna 43 och 49 i EG-fördraget är inte tillämpliga i detta fall, eftersom det inte rör sig om 
en gränsöverskridande fråga. EG:s regler om erkännande av yrkeskvalifikationer är inte heller 
tillämpliga när det inte rör sig om en gränsöverskridande fråga.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden, EUT L 376/36.
2 Europaparlamentets och rådet direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av 
yrkeskvalifikationer (EUT, L 255).


