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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0672/2011 af Wolfgang J. Beckermann, tysk statsborger, om 
manglende anerkendelse af hans erhvervskvalifikationer i Østrig

1. Sammendrag

Andrageren føler sig indskrænket i sine rettigheder som EU-borger, idet hans 
erhvervskvalifikationer som kontrollant af sikkerheden ved kosmetiske midler i henhold til 
direktiv 76/768/EØF og forordning (EF) nr. 1232/2009 ikke anerkendes i Østrig.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. oktober 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. februar 2012

Artikel 7a, stk. 1, litra e), i kosmetikdirektivet (direktiv 76/768/EØF) fastsætter, at 
kontrollanten af sikkerheden skal "have et eksamensbevis som defineret i artikel 1 i direktiv 
89/48/EØF inden for farmaci, toksikologi, dermatologi, medicin eller en lignende disciplin". 
Direktiv 89/48/EØF er blevet erstattet af direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer 
(direktiv 2005/36/EF) 1.

Kvalifikationsniveauet i det tidligere direktiv 89/48/EØF svarer til det niveau, der er defineret 
i artikel 11, litra d), i direktiv 2005/36/EF, som er "et eksamensbevis for et postgymnasialt 
uddannelsesforløb af mindst tre års og ikke over fire års varighed eller af tilsvarende varighed 
på deltidsbasis, der er gennemgået ved et universitet eller en højere læreanstalt eller en 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer, EUT L 255 af 30.9.2005.
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uddannelsesinstitution med samme uddannelsesniveau, samt den erhvervsmæssige 
uddannelse, der eventuelt kræves ud over dette postgymnasiale uddannelsesforløb".

I henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1223/2009, som erstatter direktiv 
76/768/EØF den 11. juli 2013, foretages sikkerhedsvurderinger af "personer, som er i 
besiddelse af et eksamensbevis eller lignende, der godtgør, at de har gennemført en akademisk 
uddannelse inden for farmakologi, toksikologi, medicin eller en lignende disciplin eller en 
uddannelse, der sidestilles hermed i den pågældende medlemsstat".

Det fremgår af artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 2005/36/EF, at et "uddannelsesbevis" er 
"eksamensbeviser, certifikater og andre beviser for en erhvervskompetencegivende 
uddannelse, der overvejende har fundet sted i Fællesskabet, udstedt af en myndighed udpeget 
i overensstemmelse med love eller administrative bestemmelser i vedkommende 
medlemsstat." […]

Selv om direktiv 76/768/EØF fastsætter mindstekrav til uddannelse for kontrollanter af 
sikkerheden, omhandler direktivet ingen mekanismer for anerkendelse. Direktiv 2005/36/EF 
skal derfor finde anvendelse i forbindelse med anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer for kvalificerede kontrollanter af sikkerheden, der ønsker at udøve deres 
erhverv i en anden medlemsstat. Direktiv 2005/36/EF finder udelukkende anvendelse på 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og ikke på akademisk 
anerkendelse/anerkendelse af eksamensbeviser, eftersom dette kompetenceområde henhører 
under de enkelte medlemsstaters kompetence. 

Konklusion

På grundlag af de oplysninger, der er fremsendt af andrageren, kan det ikke konkluderes, at de 
østrigske myndigheder overtræder EU-lovgivningen. Kommissionen er ikke i stand til at 
vurdere den pågældende sag på grund af manglen på væsentlige oplysninger: kopi af 
andragerens relevante eksamensbeviser og certifikater samt korrespondance med de 
kompetente østrigske myndigheder, der er ansvarlige for anerkendelsen af erhvervsmæssige 
kvalifikationer (herunder myndighedernes påståede afvisning af at anerkende andragerens 
kvalifikationer opnået i Tyskland).

4. Kommissionens supplerende svar (REV), modtaget den 24. oktober 2012

I skrivelse af 17.7.2012 og 13.9.2012 forelagde andrageren supplerende oplysninger om sin 
korrespondance med de østrigske myndigheder, især de østrigske myndigheders afslag af 
14.8.2012 på andragerens anmodning om tilladelse i henhold til artikel 73, stk. 2, i loven om 
fødevaresikkerhed og forbrugerbeskyttelse (LMSVG) 1 til toksikologisk vurdering af 
kosmetik.

Kosmetikdirektivet 76/768/EØF såvel som forordning (EF) nr. 1223/20092 opstiller kun 
mindstekrav til uddannelsen for sikkerhedskontrollanter. I henhold til den gældende 
lovgivning kan medlemsstaterne således frit fastsætte højere standarder, forudsat at de 
                                               
1 Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG).
2 Forordning (EF) nr. 1223/2009 erstatter direktiv 76/768/EØF den 11. juli 2013.
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opfylder de relevante bestemmelser i direktiv 2005/36/EF, når de anerkender 
erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i andre medlemsstater.

Ifølge den vedføjede dokumentation, kræver sikkerhedskontrol foretaget i Østrig på 
freelancebasis en tilladelse i henhold til artikel 73, stk. 2, i LMSVG sammenholdt med artikel 
3 og 4 i bekendtgørelse om fødevarekontrollører1. For at udstede en sådan tilladelse, kræver 
de østrigske myndigheder bl.a. bevis for erfaring i en uafbrudt periode på tre år inden for 
vurderingen af kosmetiske produkter.

De østrigske myndigheder begrundede deres afgørelse af 14.8.2012 om at afvise andragerens 
anmodning af 26.8.2011 med, at andrageren ikke havde forelagt tilstrækkelig dokumentation 
for sin relevante erfaring til trods for myndighedernes udtrykkelige anmodning herom den 
2.1.2012. Afgørelsen er således baseret på de tilgængelige dokumenter, som de østrigske 
myndigheder har gennemgået, men anset for utilstrækkelige til at efterkomme anmodningen 
om tilladelse. 

De østrigske myndigheders afgørelse kan ankes i henhold til national ret, eftersom der kan 
indgives en klage over denne afgørelse til den administrative domstol eller 
forfatningsdomstolen inden for en frist på seks uger. Kommissionen har dog ikke modtaget 
oplysninger om, hvorvidt andrageren har indgivet en sådan klage.

Konklusion

Det er på baggrund af de nye elementer, Kommissionen har fået kendskab til, og gældende ret 
ikke muligt at bevise, at de østrigske myndigheder som påstået reelt har overtrådt 
bestemmelserne i direktiv 2005/36/EF. De østrigske myndigheders afgørelse af 14.8.2012 om 
at nægte andrageren tilladelse til at foretage sikkerhedsvurderinger af kosmetiske produkter 
var faktisk baseret på den manglende dokumentation for de påkrævede tre års erfaring på 
området. Afgørelsen synes derfor at være i overensstemmelse med proceduren for gensidig 
anerkendelse af faglige kvalifikationer som fastsat i direktiv 2005/36/EF, særlig artikel 51. 

Desuden har Kommissionen ikke har tilstrækkelige faktuelle oplysninger til at foretage en 
mere indgående vurdering af indholdet af den begrundelse, der lå til grund for afslaget (dvs. 
en detaljeret vurdering af andragerens faglige kvalifikationer i forhold til dem, der kræves i 
Østrig for at få adgang til erhvervet som sikkerhedskontrollør af kosmetiske produkter).

5. Kommissionens supplerende svar (REV II), modtaget den 30. april 2013 

Andrageren føler sig indskrænket i sine rettigheder som EU-borger, fordi de østrigske 
myndigheder med skrivelse af 14.8.2012 (meddelt andrageren den 13.9.2012) har afvist give 
ham en tilladelse til at foretage til toksikologisk vurdering af kosmetik, jf. artikel 73, stk. 2, i 
loven om fødevaresikkerhed og forbrugerbeskyttelse (LMSVG).

I skrivelse af 3.1.2013 forelagde andrageren supplerende oplysninger om den klage over 
denne afgørelse, som han den 23.10.2012 indgav til den østrigske forfatningsdomstol, 
herunder den omstændighed, at det ikke var lykkedes ham at finde en advokat til at påtegne 
                                               
1 Lebensmittelgutachterverordnung.
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sagen. Andrageren hævder desuden, at kvalifikationskravene til at få tilladelse til at udøve 
erhvervet som sikkerhedskontrollør i Østrig er højere for dem, der vil udøve dette erhverv 
som selvstændige, end for arbejdstagere.

Som fastslået i Kommissionens tidligere bemærkninger, opstiller såvel kosmetikdirektivet 
76/768/EØF som forordning (EF) nr. 1223/20091 kun mindstekrav til uddannelsen for 
sikkerhedskontrollanter. I henhold til den gældende lovgivning kan medlemsstaterne godt 
fastsætte højere standarder, forudsat at de opfylder de relevante bestemmelser i direktivet om 
erhvervsmæssige kvalifikationer 2005/36/EF, når de behandler sager om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer, der er erhvervet i andre medlemsstater. Til dato er der ikke 
forelagt noget bevis på, at de østrigske myndigheder har overtrådt direktiv 2005/36/EF i 
denne sag.

De supplerende oplysninger, der er forelagt, bekræfter også, at de østrigske myndigheders 
afgørelse er blevet påklaget under national lov, hvilket er i overensstemmelse med artikel 51, 
stk. 3, i direktiv 2005/36/EF. For at være gyldig skal klagen i henhold til østrigsk lov 
overholde følgende betingelser: Den skal indgives til forvaltningsdomstolen eller 
forfatningsdomstolen senest seks uger efter meddelelsen, og den skal påtegnes af en advokat, 
medmindre andrageren beviser, at han ikke er i stand til at afholde omkostningerne ved en 
klagesag. Ifølge de forelagte oplysninger har andrageren indgivet en klage inden for den 
fastsatte tidsfrist til den østrigske forfatningsdomstol. Klagen var imidlertid ikke påtegnet af 
en advokat, og andrageren har ikke bevist, at han ikke er i stand til at afholde omkostningerne. 
Det ser således ud til, at ikke alle betingelserne for indgivelse af en klage i henhold til østrigsk 
lov er overholdt. En vurdering af proportionaliteten i forbindelse med kravet om 
advokatpåtegning er ikke udtrykkeligt omfattet af direktiv 2005/36/EF.

De påståede forskelle i de kvalifikationskrav, som de østrigske myndigheder stiller til 
udøvelsen af dette erhverv, alt efter om der er tale om arbejdstagere eller selvstændige, synes 
ikke i sig selv at stride mod bestemmelserne i direktiv 2005/36/EF. Forklaringen kan være, at 
sikkerhedskontrollører, der arbejder som selvstændige, har et større erhvervsrelateret ansvar 
eller har ret til at varetage erhvervsaktiviteter, som arbejdstagere ikke har, hvilket kan stille 
krav om højere kvalifikationer. På baggrund af de foreliggende oplysninger er der ikke noget 
bevis for, at personer, der besidder kvalifikationer, som de har erhvervet i en anden 
medlemsstat, forskelsbehandles i forhold til personer, der har erhvervet deres kvalifikationer i 
Østrig.

Konklusion
Det er på baggrund af de seneste aspekter, som Kommissionen har fået kendskab til, samt 
gældende ret stadig ikke muligt at bevise, at de østrigske myndigheder som påstået har 
overtrådt direktiv 2005/36/EF.

                                               
1 Forordning (EF) nr. 1223/2009 erstatter direktiv 76/768/EØF den 11. juli 2013.


