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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.4.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0672/2011, внесена от Wolfgang J. Beckermann, с германско 
гражданство, относно това, че професионалната му квалификация не е 
призната в Австрия

1. Резюме на петицията

Вносителят счита, че правата му на гражданин на ЕС са били ограничени, тъй като 
професионалната му квалификация на оценител на безопасността на козметичните 
продукти съгласно Директива 76/768/EИО и Регламент (EО) № 1223/2009 не се 
признава в Австрия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 октомври 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

Член 7а, параграф 1, буква е) от Директивата за козметичните продукти (Директива 
76/68/ЕИО) определя, че оценката на безопасността на козметичните продукти се 
извършва от лица, „притежаващи диплома по медицина, фармация, токсикология или 
дерматология или друга подобна специалност“. Директива 89/48/ЕИО бе заменена от 
Директива 2005/36/ЕО1 относно професионалните квалификации.

Видът на дипломата по смисъла на предишната Директива 89/48/ЕИО отговаря на вида, 
определен понастоящем с член 11, буква г) от Директива 2005/36/ЕО, а именно 

                                               
1 Директива 2005/36/EC на Европейския парламент и на Съвета от 07 септември 2005 г. относно 
признаването на професионалните квалификации (Официален вестник L 255 от 30.09.2005 г.).
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„диплома, удостоверяваща, че титулярът й е завършил успешно курс на обучение след 
средно образование с минимална продължителност от четири години, или с 
равностойна продължителност при задочна форма на обучение, в университет или 
висше учебно заведение, или друго учебно заведение, предоставящо обучение на 
равностойно равнище, както и професионалното обучение, което може да се изисква в 
допълнение към този курс след средно образование“.

Според член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1223/2009, който ще замени 
Директива 76/768/ЕИО на 11 юли 2013 г., оценителят по безопасността следва да бъде 
„лице, което притежава диплома или друг официален документ за професионална 
квалификация, получен след завършено университетско обучение с курс по теория и 
практика в областта на фармацията, токсикологията, медицината или друга подобна 
дисциплина, или курс, признат за еквивалентен от държава членка“.

Според член 3, параграф 1, буква в) на Директива 2005/36/ЕО „удостоверения за 
професионални квалификации“ са дипломи, свидетелства и други удостоверения, 
издадени от компетентен орган в държава членка, определен за тази цел по силата на 
законови, подзаконови и административни разпоредби на тази държава членка и 
удостоверяващ успешното завършване на професионално обучение, проведено 
преимуществено на територията на Общността. […]'

При сегашното законодателство, макар конкретната Директива 76/768/ЕИО да поставя 
минимални изисквания за обучение за оценителите по безопасността, тя не предвижда 
някакви механизми за признаване. Следователно Директива 2005/36/ЕО се отнася за 
признаването на квалификациите на напълно квалифицираните оценители по 
безопасността, които желаят достъп до тази професия в друга държава членка. 
Директива 2005/36/ЕО е приложима само за професионалното признаване, но не и за 
академичното признаване/еквивалентност на дипломите, което остава в компетенцията 
на отделните държави членки. 

Заключение

От елементите, представени от вносителя на петицията и в настоящото състояние на 
закона, не може да се направи заключението, че има нарушение на правото на ЕС от 
страна на австрийските органи. Всъщност Комисията не е в позиция да направи 
преценка за конкретния случай с вносителя на петицията поради липса на съществена 
информация като: копие на съответните дипломи и удостоверения на вносителя на 
петицията и размяна на кореспонденция с компетентните австрийски органи, отговорни 
за професионалните квалификации (по-конкретно предполагаемото решение да се 
откаже признаване квалификациите на вносителя на петицията, придобити в 
Германия).

4. Допълнителен отговор на Комисията (REV), получен на 24 октомври 2012 г.

С писма от 17.07.2012 г .  и 13.09.2012 г. вносителят на петицията предостави 
допълнителна информация относно размяната на кореспонденция с австрийските 
органи, по- специално относно отказа на австрийските органи от 14.08.2012 г .  да 
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предоставят на вносителя разрешение, съгласно §73(2) от Закона за безопасност на 
храните и защита на потребителите (LMSVG)1, за токсикологична оценка на 
козметични продукти.

Както Директива 76/768/ЕИО за козметичните продукти, така и Регламент (EО) № 
1223/20092 определят само минимални изисквания за обучението на оценителите по 
безопасността. При настоящото състояние на законодателството, обаче, държавите 
членки са свободни да определят по-високи стандарти, при условие че спазват 
съответните разпоредби на Директива 2005/36/EО, когато признават професионални 
квалификации, придобити в други държави членки.

От предоставените документи, ако оценката на безопасността се извършва в Австрия от 
оценители на свободна практика, се изисква разрешение съгласно §73(2) от LMSVG във 
връзка с §§3 и 4 от Разпоредбата за сертифициращите органи в областта на храните 3. За 
да се предостави такова разрешение, австрийските органи изискват, наред с другото, 
доказателство за три години професионален опит без прекъсване в областта на 
оценяването на козметични продукти.

Австрийските органи обосноваха решението си от 14.08.2012 г. за отхвърлянето на 
заявлението на вносителя от 26.08.2011 г .  с факта, че вносителят е предоставил 
недостатъчни доказателства за необходимия опит, въпреки изрично отправеното искане 
от страна на органите на 02.01.2012 г. към вносителя. Следователно това решение се 
основава на наличните документи, които са разгледани от австрийските органи, но са 
счетени за недостатъчни за предоставяне на разрешение. 

Това решение на австрийските органи може да се обжалва в съответствие с 
националното право, като може да се подаде жалба срещу това решение пред 
административния съд или пред Конституционния съд в рамките на шест седмици. 
Комисията, обаче, не е информирана дали вносителят е подал такава жалба.

Заключение

От новите елементи, предоставени на вниманието на Комисията, и при настоящото 
състояние на законодателството, не е възможно да се докаже, че предполагаемото 
нарушение на Директива 2005/36/EО действително е извършено от австрийските 
органи. Решението на австрийските органи с дата 14.08.2012 г., с което те отказват да 
предоставят разрешение на вносителя на петицията като оценител по безопасността на 
козметичните продукти, се основава на липсата на доказателства относно изисквания 
тригодишен професионален опит в тази област. Следователно решението изглежда в 
съответствие с процедурата за взаимно признаване на професионални квалификации, 
определена в Директива 2005/36/ЕО, и по-специално член 51 от нея. 

От друга страна, Комисията не разполага с достатъчно факти, за да направи по-

                                               
1 Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG – Закон за безопасност на храните и 
защита на потребителите)
2 Регламент (EО) № 1223/2009 ще замести Директива 76/768/ЕИО на 11 юли 2013 г.
3 Lebensmittelgutachterverordnung
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задълбочена оценка на съдържанието на основанията за решението за отказ (например, 
подробна оценка на професионалните квалификации на вносителя, съпоставени с 
изискваните квалификации в Австрия за достъп до професията на оценител по 
безопасността на козметичните продукти).

5. Допълнителен отговор на Комисията (REV ІІ), получен на 30 април 2013 г. 

Вносителят на петицията счита, че правата му на гражданин на ЕС са ограничени, тъй 
като австрийските органи са отказали, с писмо от 14.08.2012 г. (за което вносителят е 
уведомен на 13.9.2012 г.), да му предоставят разрешение, съгласно §73(2) от Закона за 
безопасност на храните и защита на потребителите (LMSVG)1, за токсикологична 
оценка на козметични продукти.

С писмо от 03.1.2013 г. вносителят предостави допълнителна информация относно 
жалбата, която е подал на 23.10.2012 г. пред Австрийския конституционен съд срещу 
това решение, и по-специално факта, че не е успял на намери адвокат, който да 
подпише жалбата. Вносителят твърди също така, че изискваните квалификации в 
Австрия за достъп до професията на оценител по безопасността на козметичните 
продукти са по-високи, ако професията ще се упражнява като самостоятелно заето 
лице, а не като наето лице.

Както се посочва в предходните коментари на Комисията, Директива 76/768/ЕИО за 
козметичните продукти и Регламент (EО) № 1223/20092 определят само минимални 
изисквания за обучението на оценителите по безопасността. При настоящото състояние 
на законодателството държавите членки са свободни да определят по-високи 
стандарти, при условие че спазват съответните разпоредби на Директива 2005/36/EО 
относно професионалните квалификации, когато признават професионални 
квалификации, придобити в други държави членки. Към настоящия момент не са 
предоставени доказателства, доказващи нарушение на Директива 2005/36/ЕО от страна 
на австрийските органи в този случай.

Предоставената допълнителна информация потвърждава също така, че решението на 
австрийските органи е предмет на жалба в рамките на националното законодателство, 
като това е в съответствие с член 51, параграф 3 от Директива 2005/36/EО. За да бъде 
валидна в рамките на националното законодателство, жалбата трябва да отговаря на 
следните условия: трябва да бъде подадена пред административния съд или пред 
Конституционния съд в рамките на 6 седмици от уведомлението, и трябва да бъде 
подписана от адвокат, освен ако вносителят не докаже, че не може да поеме разходите 
по такава процедура. В съответствие с предоставената информация, вносителят 
действително е подал жалба в рамките на указания срок пред Австрийския 
конституционен съд. Жалбата, обаче, не е била подписана от адвокат и вносителят не е 
доказал, че не може да поеме съответните разходи. Следователно изглежда, че не са 
спазени всички условия за подаване на жалба в рамките на националното 
законодателство. Оценката на пропорционалността на изискването за подпис на 

                                               
1 Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG – Закон за безопасност на храните и 
защита на потребителите).
2 Регламент (EО) № 1223/2009 ще замести Директива 76/768/ЕИО на 11 юли 2013 г.
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адвокат не е изрично обхваната от Директива 2005/36/EО.

От друга страна, предполагаемите разлики в професионалните квалификации, 
изисквани от австрийските органи за упражняване на професията, по отношение на 
самостоятелно заетите лица и наетите лица не изглежда да нарушават сами по себе си 
разпоредбите на Директива 2005/36/EО. Възможно е оценителите по безопасността, 
които упражняват професията си като самостоятелно заети лица, да имат допълнителни 
професионални отговорности или да имат право да извършват допълнителни 
професионални дейности, каквото наетите лица нямат, което може да изисква по-
висока квалификация. В светлината на наличната информация няма доказателства, че 
срещу титулярите на квалификации, получени в други държави членки, се упражнява 
дискриминация в сравнение с титулярите на австрийски квалификации.

Заключение
От най-новите елементи, предоставени на вниманието на Комисията, и при настоящото
състояние на законодателството, все още не е възможно да се докаже предполагаемо 
нарушение на Директива 2005/36/EО от страна на австрийските органи.


