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Θέμα: Αναφορά 0672/2011, του Wolfgang J. Beckermann, γερμανικής ιθαγένειας, 
για τη μη αναγνώριση των επαγγελματικών του προσόντων/τίτλων στην 
Αυστρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι περιορίζονται τα δικαιώματά του ως πολίτη της ΕΕ, επειδή τα 
επαγγελματικά προσόντα του ως εκτιμητή της ασφάλειας καλλυντικών προϊόντων βάσει της 
οδηγίας 76/768/ΕΟΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 δεν αναγνωρίζονται στην 
Αυστρία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Οκτωβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012

Το άρθρο 7α, παράγραφος 1, πέμπτο εδάφιο της οδηγίας για τα καλλυντικά (οδηγία 
76/768/ΕΟΚ) ορίζει ότι ο εκτιμητής ασφάλειας «πρέπει να έχει δίπλωμα, όπως αυτό ορίζεται 
στο άρθρο 1 της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ, στη φαρμακευτική, τοξικολογία, ιατρική ή συναφές 
γνωστικό αντικείμενο». Η οδηγία 89/48/ΕΟΚ αντικαταστάθηκε από την οδηγία 2005/36/EΚ 
για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων1.

Το επίπεδο του διπλώματος υπό την έννοια της πρώην οδηγίας 89/48/ΕΟΚ αντιστοιχεί στο 
επίπεδο που ορίζεται πλέον στο άρθρο 11 εδάφιο δ της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, ως «δίπλωμα 

                                               
1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά 
με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 255 της 30.9.2005).
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που βεβαιώνει επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου, 
διάρκειας τριών και όχι άνω των τεσσάρων ετών ή ισοδύναμης διάρκειας υπό καθεστώς 
μερικής παρακολούθησης, σε πανεπιστήμιο ή ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης ή άλλο ίδρυμα 
του αυτού εκπαιδευτικού επιπέδου, καθώς και την ενδεχομένως απαιτούμενη επιπλέον αυτού 
του κύκλου μεταδευτεροβάθμιων σπουδών επαγγελματική κατάρτιση».

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 που θα 
αντικαταστήσει την οδηγία 76/768/ΕΟΚ στις 11 Ιουλίου 2013, ο εκτιμητής ασφάλειας πρέπει 
να είναι «κάτοχος πτυχίου ή άλλου τίτλου που απονέμεται μετά την ολοκλήρωση 
πανεπιστημιακού κύκλου θεωρητικών και πρακτικών σπουδών, στη φαρμακευτική, 
τοξικολογία, ιατρική ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, ή κύκλου αναγνωριζόμενου ως 
ισοδύναμου από κράτος μέλος».

Βάσει του άρθρου 3, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, «τίτλοι 
εκπαίδευσης» είναι «τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι που χορηγούνται από 
αρχή κράτους μέλους, η οποία έχει οριστεί σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους, και βεβαιώνουν επιτυχώς περατωθείσα 
επαγγελματική εκπαίδευση που έχει αποκτηθεί, κατά κύριο λόγο, στην Κοινότητα. […]'

Στην υφιστάμενη νομοθεσία, και ενώ η επί του αντικειμένου οδηγία 76/768/ΕΟΚ ορίζει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις κατάρτισης για τους εκτιμητές ασφάλειας, δεν προβλέπεται σχετικά 
κανένας μηχανισμός αναγνώρισης. Συνεπώς, η οδηγία 2005/36/ΕΚ εφαρμόζεται για την 
αναγνώριση των προσόντων των πλήρως καταρτισμένων εκτιμητών ασφάλειας που 
επιθυμούν να ασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα σε άλλο κράτος μέλος. Η οδηγία 
2005/36/ΕΚ ισχύει μόνο για την επαγγελματική αναγνώριση και όχι για την ακαδημαϊκή 
αναγνώριση/ισοτιμία των διπλωμάτων η οποία εναπόκειται στο εκάστοτε κράτος μέλος. 

Συμπέρασμα

Βάσει των στοιχείων που διαβίβασε ο αναφέρων και της υφιστάμενης νομοθεσίας, δεν 
συνάγεται παραβίαση του δικαίου της ΕΕ από τις αρχές της Αυστρίας. Ουσιαστικά, η 
Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει τη μεμονωμένη υπόθεση του αναφέροντος λόγω 
έλλειψης απαραίτητων στοιχείων, όπως: αντίγραφα των σχετικών διπλωμάτων και 
πιστοποιητικών του αναφέροντος καθώς και της αλληλογραφίας του με τις αυστριακές αρχές 
που είναι αρμόδιες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (κυρίως αντίγραφο 
της υποτιθέμενης απόφασης βάσει της οποίας οι αρχές αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν τα 
προσόντα που ο αναφέρων απέκτησε στη Γερμανία).

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Οκτωβρίου 2012 
(ΑΝΑΘ.)

Με επιστολές της 17.07.2012 και 13.09.2012, ο αναφέρων παρέχει συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με την ανταλλαγή αλληλογραφίας με τις αυστριακές αρχές, κυρίως την 
άρνηση των αυστριακών αρχών στις 14.08.2012 να χορηγήσουν στον αναφέροντα η άδεια 
σύμφωνα με την § 73 (2 ) της Ασφάλειας των Τροφίμων και Προστασίας των Καταναλωτών 
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Πράξη (LMSVG)1 για την τοξικολογική αξιολόγηση των καλλυντικών.

Τόσο η οδηγία για τα Καλλυντικά 76/768/ΕΟΚ όσο και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/20092

ορίζουν μόνο ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης για τους εκτιμητές ασφάλειας. Ωστόσο, με 
το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να καθορίζουν υψηλότερα 
πρότυπα, εφόσον συμμορφώνονται με τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, όταν 
αναγνωρίζουν τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε άλλα κράτη μέλη.

Από την παρεχόμενη τεκμηρίωση, εάν η αξιολόγηση της ασφάλειας πραγματοποιείται στην 
Αυστρία, ως ελεύθερος επαγγελματίας, απαιτείται άδεια σύμφωνα με την § 73 (2) του 
LMSVG σε συνδυασμό με την § § 3 και 4 της Πιστοποίησης Τροφίμων3. Για τη χορήγηση 
της εν λόγω άδειας, οι αυστριακές αρχές απαιτούν, μεταξύ άλλων, μια απόδειξη για 
αδιάλειπτο χρονικό διάστημα τριών ετών εμπειρίας στην αξιολόγηση των καλλυντικών 
προϊόντων.

Οι αυστριακές αρχές αιτιολόγησαν την απόφασή τους της 14ης Αυγούστου 2012 να 
απορρίψουν την αίτηση του αναφέροντος της 26.08.2011 με το γεγονός ότι ο αιτών έχει 
παράσχει ανεπαρκή απόδειξη της σχετικής εμπειρίας του, παρά το ρητό αίτημα των αρχών 
της 02.01.2012. Η απόφαση αυτή έχει ληφθεί, ως εκ τούτου, με βάση τα διαθέσιμα έγγραφα, 
τα οποία εξετάστηκαν από τις αυστριακές αρχές, αλλά θεωρήθηκαν ανεπαρκή για τη 
χορήγηση της άδειας. 

Η απόφαση αυτή των αυστριακών αρχών υπόκειται σε έφεση βάσει του εσωτερικού δικαίου, 
και μπορεί να υποβληθεί καταγγελία κατά της απόφασης αυτής ενώπιον του διοικητικού 
δικαστηρίου ή του Συνταγματικού Δικαστηρίου εντός έξι εβδομάδων. Ωστόσο, η Επιτροπή 
δεν έχει ενημερωθεί για το εάν ο αναφέρων έχει καταθέσει μια τέτοια προσφυγή.

Συμπέρασμα

Από τα νέα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής, και με το παρόν καθεστώς δικαίου, 
δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι η φερόμενη παράβαση της οδηγία 2005/36/ΕΚ έχει 
πράγματι διαπραχθεί από τις αυστριακές αρχές. Πράγματι, η απόφαση των αυστριακών 
αρχών με ημερομηνία 14.8.2012, με την οποία αρνούνται να χορηγήσουν στον αναφέροντα 
άδεια ως εκτιμητή ασφάλειας καλλυντικών προϊόντων, βασίστηκε στην έλλειψη 
αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την εμπειρία των απαιτούμενων τριών ετών στον τομέα . 
Ως εκ τούτου, η απόφαση αυτή φαίνεται συμβατή με τη διαδικασία για την αμοιβαία 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, όπως ορίζεται στην οδηγία 2005/36/ΕΚ, και 
ιδίως άρθρο 51 της. 

Επιπλέον, η Επιτροπή δεν διαθέτει επαρκείς τεκμηριωμένες πληροφορίες για να αξιολογήσει 
περισσότερο σε βάθος το περιεχόμενο της αιτιολόγησης της απόφασης απόρριψης (δηλαδή 
λεπτομερή αξιολόγηση των επαγγελματικών προσόντων του αιτούντος σε σχέση με αυτά που 
απαιτούνται στην Αυστρία, για να αποκτήσει πρόσβαση στο επάγγελμα του εκτιμητή 
ασφάλειας καλλυντικών προϊόντων).

                                               
1 Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG – Food Safety and Consumer Protection Act)
2 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 θα αντικαταστήσει την οδηγία 76/768/ΕΟΚ της 11ης Ιουλίου 2013
3 Lebensmittelgutachterverordnung
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5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. ΙΙ), που ελήφθη στις 30 
Απριλίου 2013 

Ο αναφέρων θεωρεί ότι περιορίζονται στα δικαιώματα του ως πολίτη της ΕΕ, επειδή οι 
αυστριακές αρχές αρνήθηκαν, με επιστολή της 14.08.2012 (και κοινοποιήθηκε στον 
αναφέροντα στις 13.9.2012), να του χορηγήσουν άδεια σύμφωνα με την § 73 (2) του νόμου 
για την ασφάλεια τροφίμων και την προστασίας των καταναλωτών (LMSVG)1 για την 
τοξικολογική αξιολόγηση των καλλυντικών.

Με επιστολή της 3.1.2013, ο αναφέρων παρείχε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με 
την προσφυγή που κατέθεσε στις 23.10.2012 ενώπιον του αυστριακού Συνταγματικού 
Δικαστηρίου κατά της αποφάσεως αυτής, και ιδίως για το γεγονός ότι έχει αποτύχει να βρει
δικηγόρο για να υπογράψει την αίτηση έφεσης. Ο αναφέρων ισχυρίζεται επίσης ότι οι 
απαιτήσεις προσόντων για την πρόσβαση στο επάγγελμα του ως εκτιμητή ασφάλειας στην 
Αυστρία είναι υψηλότερες, αν ο επαγγελματίας είναι αυτοαπασχολούμενος και όχι μισθωτός.

Όπως αναφέρεται στις προηγούμενες παρατηρήσεις της Επιτροπής, τόσο η οδηγία για τα 
Καλλυντικά 76/768/EEC και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/20092, ορίζουν μόνο ελάχιστες 
απαιτήσεις εκπαίδευσης για τους εκτιμητές ασφάλειας. Στο παρόν στάδιο δικαίου, τα κράτη 
μέλη μπορούν να καθορίζουν υψηλότερα πρότυπα, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται 
με τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα 2005/36/ΕΚ όταν 
αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που έχουν αποκτηθεί σε άλλα κράτη 
μέλη. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν παραβίαση της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ από τις αυστριακές αρχές στην υπόθεση αυτή .

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχονται επιβεβαιώνουν επίσης ότι η απόφαση των 
αυστριακών αρχών υπόκειται σε έφεση βάσει του εσωτερικού δικαίου, πράγμα σύμφωνο με 
το άρθρο 51 (3) της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Για να είναι έγκυρη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, 
η έφεση πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: θα πρέπει να υποβληθεί ενώπιον του 
διοικητικού δικαστηρίου ή του Συνταγματικού Δικαστηρίου, εντός έξι εβδομάδων από την 
κοινοποίησή της, και πρέπει να υπογράφεται από δικηγόρο, εκτός αν ο αιτών αποδεικνύει την 
ανικανότητά του να αναλάβει το κόστος μιας τέτοιας διαδικασίας. Σύμφωνα με τις 
πληροφορίες που παρασχέθηκαν, ο αναφέρων έχει καταθέσει πράγματι έφεση εντός της 
ταχθείσας προθεσμίας ενώπιον του αυστριακού Συνταγματικού Δικαστηρίου. Ωστόσο, η 
έφεση δεν είχε υπογραφεί από δικηγόρο και ο αναφέρων δεν έχει αποδείξει την ανικανότητά 
του να αναλάβει το κόστος που εμπλέκεται. Φαίνεται, επομένως, ότι δεν έχουν εκπληρωθεί
όλες οι προϋποθέσεις για να ασκήσει έφεση σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Η εκτίμηση της 
αναλογικότητας της απαίτησης υπογραφής από δικηγόρο δεν καλύπτεται ρητώς από την 
οδηγία 2005/36/ΕΚ.

Επιπλέον, οι υποτιθέμενες διαφορές στο επίπεδο των προσόντων που απαιτούνται από τις 
αυστριακές αρχές για την άσκηση του επαγγέλματος μεταξύ μισθωτών και 
αυτοαπασχολούμενων ατόμων, από μόνες τους δεν παραβιάζουν τις διατάξεις της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ. Ίσως οι εκτιμητές ασφαλείας που ενεργούν σε μια μη μισθωτή βάση έχουν 

                                               
1 Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG – Food Safety and Consumer Protection Act).
2 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 θα αντικαταστήσει την οδηγία 76/768/ΕΟΚ/ΕΟΚ της 11ης Ιουλίου 2013.
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πρόσθετες επαγγελματικές ευθύνες ή έχουν το δικαίωμα να ασκούν επαγγελματικές τους
δραστηριότητες τις οποίες οι εργαζόμενοι δεν έχουν, πράγμα το οποίο μπορεί να απαιτεί 
υψηλότερα προσόντα. Υπό το φως των διαθέσιμων πληροφοριών, δεν υπάρχουν αποδείξεις 
ότι οι κάτοχοι των τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε άλλα κράτη μέλη υφίστανται διακρίσεις σε 
σχέση με τους κατόχους των αυστριακών τίτλων.

Συμπέρασμα

Από τα στοιχεία που πρόσφατα εξέτασε η Επιτροπή, και στο παρόν στάδιο δικαίου, δεν είναι 
ακόμα δυνατόν να αποδειχθεί μια εικαζόμενη παραβίαση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ εκ μέρους 
των αυστριακών αρχών.


