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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad Austrijoje atsisakius pripažinti jo kosmetikos priemonių saugos 
vertintojo profesinę kvalifikaciją pagal Direktyvą 76/768/EEB ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1223/2009 buvo pažeistos jo ES piliečio teisės.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. spalio 21 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. vasario 17 d.

„Kosmetikos direktyvos (Direktyva 76/768/EEB) 7a straipsnio 1 dalies e punkte nustatyta, 
kad saugos vertintojas „turi turėti Direktyvos 89/48/EEB 1 straipsnyje nustatytą farmacijos, 
toksikologijos, dermatologijos, medicinos ar panašios disciplinos diplomą.“
Direktyva 89/48/EEB buvo pakeista Profesinių kvalifikacijų direktyva 2005/36/EB1.

Ankstesnėje Direktyvoje 89/48/EEB nustatytas diplomo lygis atitinka dabartinį 
Direktyvos 2005/36/EB 11 straipsnio d dalyje nustatytą lygį – „diplomas, patvirtinantis, kad 
sėkmingai baigtas povidurinis bent trejų metų, bet ne daugiau kaip ketverių metų, trukmės 
arba lygiavertės trukmės ne dieninių studijų atveju, kursas universitete, aukštojo mokslo 
institucijoje ar kitoje tokio paties lygio išsilavinimą teikiančioje institucijoje, taip pat ir 

                                               
1 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo (OL L 255, 2005 9 30).
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profesinis rengimas, kuris gali būti privalomas papildomai prie povidurinio kurso“.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1223/2009, kuriuo 2013 m. liepos 11 d. bus pakeista 
Direktyva 76/768/EEB, 10 straipsnio 2 dalį saugos vertintojas turėtų būti „asmuo, turintis 
farmacijos, toksikologijos, medicinos arba panašių disciplinų srityje aukštojo mokslo arba 
atitinkamos valstybės narės pripažįstamų lygiaverčių studijų diplomą arba kitus oficialius 
kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus“.

Pagal Direktyvos 2005/36/EB 3 straipsnio 1 dalies c punktą „formalios kvalifikacijos 
įrodymas“ − tai „diplomai, pažymėjimai ir kiti dokumentai, išduoti valstybės narės 
institucijos, paskirtos pagal tos valstybės narės įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, ir 
patvirtinantys sėkmingą profesinio rengimo, įgyto daugiausia Bendrijoje, baigimą. <…>“'

Atsižvelgiant į esamus teisės aktus, nors konkrečioje Direktyvoje 76/768/EEB nustatomi 
būtinieji rengimo reikalavimai saugos vertintojams, joje nenumatomos pripažinimo 
priemonės. Taigi kvalifikuotų saugos vertintojų, norinčių dirbti pagal šią profesiją kitoje ES 
valstybėje narėje, kvalifikacija pripažįstama pagal Direktyvą 2005/36/EB. 
Direktyva 2005/36/EB taikoma tik profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityje, o ne 
akademinio diplomų pripažinimo (lygiavertiškumo) srityje – tai ir toliau priskiriama atskirų 
valstybių narių kompetencijai.

Išvada

Remiantis peticijos pateikėjo pateiktais duomenimis ir esamais teisės aktais, negalima daryti 
išvados, kad Austrijos valdžios institucijos pažeidė ES teisę. Iš tikrųjų Komisija negali vertinti 
atskiro peticijos pateikėjo atvejo, nes trūksta esminės informacijos, kaip antai atitinkamų 
peticijos pateikėjo diplomų bei pažymėjimų kopijų ir susirašinėjimo su Austrijos 
kompetentingomis institucijomis, atsakingomis už profesinių kvalifikacijų pripažinimą 
(būtent tariamo sprendimo nepripažinti Vokietijoje įgytos peticijos pateikėjo kvalifikacijos) 
medžiagos.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. spalio 24 d. (REV)

„Peticijos pateikėjas 2012 m. liepos 17 d. ir 2012 m. rugsėjo 13 d. laiškais pateikė papildomos 
informacijos apie susirašinėjimą su Austrijos valdžios institucijomis, visų pirma 2012 m. 
rugpjūčio 14 d. Austrijos valdžios institucijų atsisakymą suteikti peticijos pateikėjui leidimą 
atlikti toksikologinį kosmetikos vertinimą pagal Maisto saugos ir vartotojų apsaugos įstatymo 
(LMSVG) 73 straipsnio 2 dalį1.

Kosmetikos direktyva 76/768/EEB ir Reglamentu (EB) Nr. 1223/20092 nustatyti tik būtinieji 
saugos vertintojų rengimo reikalavimai. Tačiau pagal dabartinius teisės aktus valstybės narės, 
pripažindamos kitose valstybėse narėse įgytą profesinę kvalifikaciją, gali nustatyti 
griežtesnius standartus, jei jie neprieštarauja susijusioms Direktyvos 2005/36/EB nuostatoms.

Remiantis pateiktais dokumentais, jei saugos vertinimas atliekamas Austrijoje, dirbant 

                                               
1 Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz, LMSVG (Maisto saugos ir vartotojų apsaugos 
įstatymas).
2 2013 m. liepos 11 d. Reglamentu (EB) Nr. 1223/2009 bus pakeista Direktyva 76/768/EEB.
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savarankiškai, pagal Maisto saugos ir vartotojų apsaugos įstatymo 73 straipsnio 2 dalį ir 
Įsakymo dėl maisto vertintojų1 3 ir 4 straipsnius tokiai veiklai reikalingas leidimas. Tokiam 
leidimui gauti Austrijos valdžios institucijos, be kita ko, reikalauja nenutrūkstamos trejų metų 
kosmetikos produktų vertinimo patirties įrodymų.

Austrijos valdžios institucijos savo 2012 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą atmesti peticijos 
pateikėjo prašymą pagrindė tuo, kad peticijos pateikėjas pateikė nepakankamus tokios 
patirties įrodymus, nors atitinkamos institucijos 2012 m. sausio 2 d. peticijos pateikėjui aiškiai 
išreiškė tokį reikalavimą. Todėl šis sprendimas priimtas remiantis turimais dokumentais, 
kuriuos išnagrinėjo Austrijos valdžios institucijos, tačiau nusprendė, kad šių dokumentų 
nepakanka leidimui išduoti.

Šį Austrijos valdžios institucijų sprendimą galima apskųsti pagal nacionalinę teisę, skundą dėl 
šio sprendimo per šešias savaites galima pateikti administraciniam tribunolui arba 
Konstituciniam teismui. Tačiau Komisijai nepranešta, ar peticijos pateikėjas pateikė tokį 
apeliacinį skundą.

Išvada

Remiantis naujais Komisijai pateiktais faktais ir šiuo metu galiojančiais teisės aktais 
neįmanoma įrodyti, ar Austrijos valdžios institucijos iš tiesų padarė tariamą 
Direktyvos 2005/36/EB pažeidimą. 2012 m. rugpjūčio 14 d. Austrijos valdžios institucijų 
priimtas sprendimas, kuriuo atsisakoma suteikti peticijos pateikėjui leidimą dirbti kosmetikos 
produktų saugos vertintoju, pagrįstas nepakankamais reikalaujamos trejų metų patirties šioje 
srityje įrodymais. Todėl atrodo, kad šis sprendimas atitinka profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo tvarką, nustatytą Direktyva 2005/36/EB ir visų pirma 51 šios direktyvos 
straipsniu.

Be to, Komisijai nepakanka faktinės informacijos norint išsamiau įvertinti pagrindimo, kuriuo 
remiantis priimtas sprendimas atmesti prašymą (t. y. išsamaus peticijos pateikėjo profesinės 
kvalifikacijos vertinimo, kuriame būtų palyginta jo kvalifikacija su Austrijoje kosmetikos 
produktų saugos vertintojo kvalifikacijai keliamais reikalavimais), turinį.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas (REV II), gautas 2013 m. balandžio 30 d.

„Peticijos pateikėjas mano, kad jo kaip ES piliečio teisės varžomos, nes Austrijos valdžios 
institucijos savo 2012 m. rugpjūčio 14 d. laiške (kurį peticijos pateikėjas gavo 2012 m. 
rugsėjo 13 d.) atsisakė suteikti jam leidimą pagal Maisto saugos ir vartotojų apsaugos 
įstatymo (vok. LMSVG)2 73 straipsnio 2 dalį.

2013 m. sausio 3 d. laiške peticijos pateikėjas pateikė papildomos informacijos apie apeliacinį 
skundą, kurį jis, ginčydamas šį sprendimą, 2012 m. spalio 23 d. pateikė Austrijos 
konstituciniam teismui, visų pirma apie tai, kad jam nepavyko rasti teisininko, kuris šį 
apeliacinį skundą pasirašytų. Peticijos pateikėjas taip pat teigia, kad Austrijoje saugos 
vertintojams vertinti taikomi kvalifikacijos reikalavimai yra aukštesni, jeigu šia profesija nori 

                                               
1 Lebensmittelgutachterverordnung – Įsakymas dėl maisto vertintojų.
2 Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz, LMSVG (Maisto saugos ir vartotojų apsaugos 
įstatymas).
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užsiimti savarankiškai dirbantys asmenys, o ne samdomi darbuotojai.

Kaip nurodyta ankstesnėse Komisijos pastabose, Kosmetikos direktyva 76/768/EEB ir 
Reglamentu (EB) Nr. 1223/20091 nustatyti tik būtinieji saugos vertintojų rengimo 
reikalavimai. Pagal dabartinius teisės aktus valstybės narės, pripažindamos kitose valstybėse 
narėse įgytą profesinę kvalifikaciją, gali nustatyti griežtesnius standartus, jei jie neprieštarauja 
atitinkamoms Direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų nuostatoms. Iki šiol 
nepateikta jokių įrodymų, kad Austrijos valdžios institucijos šiuo atveju būtų pažeidę 
Direktyvą 2005/36/EB.

Papildomoje informacijoje taip pat patvirtinama, kad Austrijos valdžios institucijų sprendimą 
galima apskųsti pagal nacionalinę teisę ir tai atitinka Direktyvos 2005/36/EB 51 straipsnio 
3 dalį. Kad apeliacinis skundas būtų priimtinas pagal nacionalinę teisę, jis turi atitikti šiuos 
reikalavimus: jis turi būti pateiktas administraciniam tribunolui arba konstituciniam teismui 
ne vėliau kaip per šešias savaites nuo pranešimo apie sprendimą gavimo ir jį turi pasirašyti 
advokatas, išskyrus atvejus, kai peticijos pateikėjas įrodo, kad jis negali padengti šios 
procedūros sąnaudų. Iš pateiktos informacijos matyti, kad peticijos pateikėjas iš tiesų 
laikydamasis terminų pateikė apeliacinį skundą Austrijos konstituciniam teismui. Tačiau 
apeliacinio skundo nepasirašė advokatas ir peticijos pateikėjas neįrodė, kad jis negali padengti 
susijusių išlaidų. Taigi, atrodo, kad buvo aptenkinti ne visi reikalavimai, susiję su apeliacinio 
skundo pateikimu. Direktyvoje Nr. 2005/36/EB smulkiai neišdėstytas proporcingumo, 
susijusio su reikalavimu gauti advokato parašą, vertinimas.

Be to, neatrodo, jog tai, kad, kaip teigiama, Austrijos valdžios institucijos kelia skirtingus 
reikalavimus savarankiškai dirbantiems asmenims ir samdomiems darbuotojams, savaime 
pažeistų Direktyvos Nr. 2005/36/EB nuostatas. Gali būti, kad savarankiškai dirbantys saugos 
vertintojai turi papildomą profesinę atsakomybę arba turi teisę vykdyti profesinę veiklą, 
kurios samdomi darbuotojai vykdyti negali, todėl reikalaujama, kad jų kvalifikacija būtų 
aukštesnė. Atsižvelgiant į turimą informaciją nėra įrodymų, kad asmenys, kvalifikaciją įgiję 
kitose valstybėse narėse, būtų diskriminuojami palyginti su asmenimis, kvalifikaciją įgijusiais 
Austrijoje.

Išvada

Remiantis neseniai Komisijai pateiktais faktais ir šiuo metu galiojančiais teisės aktais vis dar 
neįmanoma įrodyti, kad Austrijos valdžios institucijos padarė Direktyvos 2005/36/EB 
pažeidimą, dėl kurio jos kaltinamos.“

                                               
1 2013 m. liepos 11 d. Reglamentu (EB) Nr. 1223/2009 bus pakeista Direktyva 76/768/EEB.


