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Tárgy: Wolfgang J. Beckermann német állampolgár által benyújtott 0672/2011. számú 
petíció szakmai képesítései ausztriai el nem ismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy érzi, hogy uniós polgárként korlátozzák a jogaiban, mert a 
76/768/EGK irányelv és a 1223/2009/EK rendelet értelmében Ausztriában nem ismerik el a 
kozmetikai szerek biztonságának ellenőrzésére képesítést adó szakmai végzettségeit.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. október 21. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. február 17.

A kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK irányelv 7a. cikke (1) bekezdésének e) pontja 
kimondja, hogy a biztonsági ellenőrnek „gyógyszerészeti, toxikológiai, bőrgyógyászati, 
orvosi vagy hasonló végzettséget adó oklevéllel kell rendelkeznie a 89/48/EGK irányelv 1. 
cikkében előírtak szerint”. A 89/48/EGK irányelvet a szakmai képesítések elismeréséről szóló 
2005/36/EK irányelv1 váltotta fel.

A korábbi 89/48/EGK irányelv szerinti, diplomának megfelelő szint jelenleg a 2005/36/EK 
irányelv 11. cikke d) pontjában foglalt szinttel egyezik meg; ez a szint a következő: „olyan 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések 
elismeréséről (Hivatalos Lap L 255., 2005.9.30.).
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oklevél, amely középfokú végzettségre épülő, legalább három-, de legfeljebb négyéves vagy 
azzal egyenértékű időtartamú, részidős, egyetemen, vagy felsőoktatási intézményben, vagy 
más, azonos képzési szintet nyújtó egyéb intézményben folytatott képzés sikeres elvégzését, 
valamint az e középfokú végzettségre épülő képzés mellett adott esetben megkövetelt szakmai 
képzés sikeres elvégzését igazolja”.

A 76/768/EGK irányelvet 2013. július 11-től felváltó 1223/2009/EK rendelet 10. cikkének (2) 
bekezdése értelmében a biztonsági értékelést „olyan személy végezheti, aki egyetemi 
gyógyszerészeti, toxikológiai, orvostudományi vagy ezekkel rokon tudományok terén végzett 
elméleti és gyakorlati tanulmányok vagy a tagállamok által ezzel egyenértékűnek elismert 
képzés elvégzését igazoló oklevéllel vagy hivatalos képesítéssel rendelkezik”.

A 2005/36/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdése c) pontja értelmében az „előírt képesítés 
megszerzését tanúsító okirat” „olyan oklevél, bizonyítvány vagy egyéb okirat, amelyet egy 
tagállamban, e tagállam törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezései alapján kijelölt 
hatóság bocsátott ki, és amely igazolja a túlnyomóan Közösségen belüli szakképzés sikeres 
elvégzését”. […]'

A jelenlegi jogi helyzet szerint a 76/768/EGK irányelv meghatározza ugyan a biztonsági 
ellenőrökre vonatkozó képzési minimumkövetelményeket, azonban nem rendelkezik 
semmilyen elismerési mechanizmusról. Ezért a 2005/36/EK irányelv vonatkozik a teljes 
körűen képesített azon biztonsági ellenőrök képesítéseinek elismerésére, akik másik 
tagállamban kívánják gyakorolni e hivatást. A 2005/36/EK irányelv kizárólag az oklevelek 
szakmai elismerésére alkalmazandó, és nem tanulmányi célú elismerésére/egyenértékűségére, 
ami továbbra is az egyes tagállamok hatáskörébe tartozik. 

Következtetés

A petíció benyújtója által szolgáltatott információk és a jelenlegi jogi helyzet alapján nem 
állapítható meg az uniós jog osztrák hatóságok általi megsértése. A Bizottság valójában nincs 
abban a helyzetben, hogy értékelje a petíció benyújtójának egyedi helyzetét, mégpedig olyan 
alapvető információk hiánya miatt, mint például: a petíció benyújtója megfelelő okleveleinek 
és bizonyítványainak, valamint a szakmai képesítések elismerésével megbízott osztrák 
hatóságokkal folytatott levelezés másolata (különösen a petíció benyújtójának 
Németországban szerzett képesítéseinek elismerését állítólagosan elutasító határozat).

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2012. október 24. (REV)

2012. július 17-i és 2012. szeptember 13-i levelében a petíció benyújtója kiegészítő 
információkkal szolgált az osztrák hatóságokkal folytatott levelezéséről, többek között arról, 
hogy az osztrák hatóságok 2012. augusztus 14-én az élelmiszer-biztonsági és 
fogyasztóvédelmi törvény (LMSVG)1 73. cikkének (2) bekezdése szerint nem engedélyezték 
számára kozmetikai szerek toxikológiai ellenőrzését.

                                               
1 Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG – élelmiszer-biztonsági és 
fogyasztóvédelmi törvény)
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A kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK irányelv és az 1223/2009/EK rendelet1 csak a 
biztonsági értékelést végzőkre vonatkozó minimális képzési követelményeket rögzíti. A 
jelenlegi jogszabályi helyzetben azonban a tagállamok szabadon dönthetnek ezeknél 
szigorúbb követelményekről, amennyiben a más tagállamban szerzett szakmai képesítések 
elismerésekor tiszteletben tartják a 2005/36/EK irányelv vonatkozó rendelkezéseit.

A benyújtott dokumentáció szerint az Ausztriában szabadúszóként végzett biztonsági 
értékelési tevékenységhez az LMSVG 73. cikkének (2) bekezdése, valamint az élelmiszer-
ellenőrökről2 szóló rendelet 3. és 4. bekezdése szerinti engedélyre van szükség. Az engedély 
kiadásához az osztrák hatóságok megkövetelik többek között annak igazolását, hogy a 
kérelmező hároméves, meg nem szakított tapasztalattal rendelkezik a kozmetikai termékek 
értékelése terén.

Az osztrák hatóságok azzal indokolták a petíció benyújtója által 2011. augusztus 26-án 
előterjesztett kérelem elutasításáról szóló 2012. augusztus 14-i határozatot, hogy a kérelmező 
nem tudta kellően bizonyítani szakmai tapasztalatát, annak ellenére sem, hogy a hatóságok ezt 
2012. január 2-án kimondottan kérték. A határozatot ezért a rendelkezésre álló 
dokumentumok alapján hozták meg, amelyeket megvizsgáltak, de nem ítéltek elégségesnek az 
engedély kiállításához. 

Az osztrák hatóságok határozata ellen a nemzeti jog szerint fellebbezni lehet, méghozzá a 
közigazgatási bírósághoz vagy az alkotmánybírósághoz hat héten belül benyújtott panasz 
révén. A Bizottság nem kapott tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a petíció benyújtója élt-e 
a fellebbezési lehetőséggel.

Következtetés

A Bizottság tudomására hozott új elemek, illetve a jelenlegi jogszabályi helyzet alapján nem 
bizonyítható, hogy az osztrák hatóságok megsértették volna a 2005/36/EK irányelvet. Az 
osztrák hatóságok a hároméves releváns szakmai tapasztalatot igazoló bizonyíték hiányára 
alapozták 2012. augusztus 14-i határozatukat, amellyel elutasították a petíció benyújtójának 
arra irányuló kérelmét, hogy engedélyezzék számára kozmetikai termékek biztonsági 
értékelését. Ennélfogva úgy tűnik, hogy a határozat összhangban áll a szakmai képesítések 
kölcsönös elismerésének eljárásával, amelyet a 2005/36/EK irányelv, és különösen annak 51. 
cikke határoz meg. 

A Bizottságnak továbbá nincs elegendő tényszerű információja az elutasító határozat 
indokolásának mélyreható értékeléséhez (a petíció benyújtója által megszerzett szakmai 
képesítés részletes értékelése azokhoz a követelményekhez képest, amelyekre Ausztriában 
van szükség a kozmetikai termékek biztonsági értékelése terén végzett szakmai 
tevékenységhez).

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV. II.): 2013. április 30. 

A petíció benyújtója úgy érzi, uniós polgárként korlátozzák a jogaiban azzal, hogy az osztrák 
                                               
1 Az 1223/2009/EK rendelet 2013. július 11-én lép a 76/768/EGK irányelv helyébe.
2 Lebensmittelgutachterverordnung
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hatóságok 2012. augusztus 14-i (a petíció benyújtójának 2012. szeptember 13-án eljutott) 
levelükben az élelmiszer-biztonsági és fogyasztóvédelmi törvény (LMSVG)1 73. cikkének (2) 
bekezdése szerint nem engedélyezték számára kozmetikai szerek toxikológiai ellenőrzését.

2013. január 3-i levelében a petíció benyújtója kiegészítő információkat küldött arról, hogy 
2012. október 23-án az osztrák alkotmánybíróságnál támadta meg ezt a határozatot, valamint 
jelezte, hogy nem talált olyan jogászt, aki aláírta volna a fellebbezést. A petíció benyújtója 
szerint a kozmetikai termékek biztonsági értékelése terén végzett szakmai tevékenységhez 
Ausztriában magasabb képzettségi előírásoknak kell eleget tenni akkor, ha valaki nem 
alkalmazottként, hanem önálló vállalkozóként szeretne dolgozni.

Ahogyan az a Bizottság korábbi észrevételeiben is szerepelt, a kozmetikai termékekről szóló 
76/768/EGK irányelv és az 1223/2009/EK rendelet2 csak a biztonsági értékelést végzőkre 
vonatkozó minimális képzési követelményeket rögzíti. A jelenlegi jogszabályi helyzetben a 
tagállamok szabadon dönthetnek ezeknél szigorúbb követelményekről, amennyiben a más 
tagállamban szerzett szakmai képesítések elismerésekor tiszteletben tartják a szakmai 
képesítésekről szóló 2005/36/EK irányelv vonatkozó rendelkezéseit. Mindeddig nincs 
bizonyíték arra, hogy az osztrák hatóságok megszegték volna a 2005/36/EK irányelvet.

A kiegészítő tájékoztatás megerősíti, hogy az osztrák hatóságok határozata ellen a nemzeti jog 
szerint fellebbezni lehet, ami összhangban áll a 2005/36/EK irányelv 51. cikkének (3) 
bekezdésével. A nemzeti jog szerint a fellebbezés abban az esetben érvényes, ha megfelel a 
következő feltételeknek: a közigazgatási bírósághoz vagy az alkotmánybírósághoz kell 
benyújtani, az értesítéstől számított 6 héten belül, és egy jogásznak kell azt aláírnia, hacsak a 
fellebbező nem tudja bebizonyítani, hogy nem képes vállalni az ezzel járó költségeket. A 
tájékoztatás szerint a petíció benyújtója az előírt határidőn belül fellebbezést nyújtott be az 
alkotmánybírósághoz. A fellebbezést azonban nem írta alá jogász, és a petíció benyújtója nem 
bizonyította, hogy nem képes vállalni az ezzel járó költségeket. Úgy tűnik tehát, hogy 
teljesülnek a fellebbezés érvényességéhez szükséges feltételek. A jogászi aláírás 
arányosságának értékelésére a 2005/36/EK irányelv nem tér ki kimondottan.

Úgy tűnik továbbá, hogy önmagában nem sérti a 2005/36/EK irányelv rendelkezéseit, hogy az 
osztrák hatóságok állítólag eltérő képzettségi szintet követelnek meg az alkalmazottaktól és az 
önálló vállalkozóktól. Elképzelhető, hogy az önálló vállalkozóként dolgozó biztonsági 
ellenőrök nagyobb szakmai felelősséget viselnek, vagy olyan szakmai tevékenységeket 
végezhetnek, amit az alkalmazottként dolgozók nem, és e tevékenységek magasabb 
végzettséget igényelhetnek. A rendelkezésre álló információk alapján semmi sem bizonyítja, 
hogy a más tagállamban szerzett képesítéssel rendelkezőket hátrányos megkülönböztetés érné 
az osztrák képesítéssel rendelkezőkhöz képest.

Következtetés
A Bizottság tudomására hozott új elemek, illetve a jelenlegi jogszabályi helyzet alapján 
továbbra sem bizonyítható, hogy az osztrák hatóságok megsértették volna a 2005/36/EK 
irányelvet.

                                               
1 Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG – élelmiszer-biztonsági és fogyasztóvédelmi 
törvény)
2 Az 1223/2009/EK rendelet 2013. július 11-én lép a 76/768/EGK irányelv helyébe.
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