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Temats: Lūgumraksts Nr. 0672/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Wolfgang 
J. Beckermann, par viņa profesionālās kvalifikācijas neatzīšanu Austrijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tiek ierobežotas viņa kā ES pilsoņa tiesības, jo viņa 
kosmētisko produktu drošības eksperta profesionālās kvalifikācijas saskaņā ar 
Direktīvu 76/768/EEK un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 netiek atzītas Austrijā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 21. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 17. februārī

Direktīvas par kosmētikas līdzekļiem (Direktīva 76/768/EEK) 7.a panta 1. punkta 
e) apakšpunktā ir noteikts, ka drošības ekspertam „jābūt farmācijas, toksikoloģijas, 
dermatoloģijas, medicīnas vai līdzīgas disciplīnas diplomam, kā noteikts 
Direktīvas 89/48/EEK 1. pantā”. Direktīvu 89/48/EEK aizstāja ar Profesionālo kvalifikāciju 
direktīvu (Direktīva 2005/36/EK1).

Diploma līmenis iepriekšējās Direktīvas 89/48/EEK izpratnē atbilst līmenim, kas patlaban 
noteikts Direktīvas 2005/36/EK 11. panta d) apakšpunktā, proti, tas ir „diploms, kas apliecina 
to, ka sekmīgi pabeigta apmācība pēcvidusskolas līmenī, kuras ilgums ir vismaz trīs gadi un 
nav ilgāks kā četri gadi, vai līdzvērtīga ilguma daļlaika apmācība universitātē vai augstskolā, 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu (OV L 255, 30.9.2005.).



PE483.573v03-00 2/4 CM\938828LV.doc

LV

vai citā mācību iestādē, kas nodrošina tādu pašu apmācības līmeni, kā arī profesionālā 
apmācība, kura var būt vajadzīga papildus šādam pēcvidusskolas kursam”.

Saskaņā ar 10. panta 2. punktu Regulā (EK) Nr. 1223/2009, ar ko 2013. gada 11. jūlijā tiks 
aizstāta Direktīva 76/768/EEK, drošības ekspertam jābūt „personai, kurai ir diploms vai cits 
pierādījums par oficiālo kvalifikāciju, kas ir piešķirta pēc teorētisku un praktisku studiju 
programmas apguves augstskolā farmācijas, toksikoloģijas, medicīnas vai tamlīdzīgā zinātnes 
nozarē, vai pēc tādas programmas apguves, ko dalībvalsts ir atzinusi par minētajai 
programmai līdzvērtīgu”.

Saskaņā ar Direktīvas 2005/36/EK 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu „kvalifikāciju 
apliecinošs dokuments” ir „diploms, sertifikāts un cita veida apliecinājums, kuru izsniegusi 
dalībvalsts iestāde, kas norīkota saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts normatīvajiem vai 
administratīvajiem aktiem, un kurš apliecina tādas profesionālās apmācības sekmīgu 
pabeigšanu, kas apgūta galvenokārt Kopienā. (..)”

Lai gan Direktīvā 76/768/EEK ir paredzētas minimālās drošības ekspertu apmācības prasības, 
patlaban tajā nav noteikti nekādi kvalifikācijas atzīšanas mehānismi. Tāpēc 
Direktīva 2005/36/EK attiecas uz tādu pilnībā kvalificētu drošības ekspertu kvalifikācijas 
atzīšanu, kuri vēlas praktizēt šo profesiju citā dalībvalstī. Direktīva 2005/36/EK attiecas tikai 
uz profesionālo kvalifikāciju, nevis diplomu akadēmisko atzīšanu/līdzvērtību, kas ir katras 
dalībvalsts kompetences joma. 

Secinājums

No lūgumraksta iesniedzēja sniegtās informācijas un atbilstoši pašreizējam tiesiskajam 
regulējumam nav iespējams secināt, ka Austrijas iestādes būtu pārkāpušas ES tiesību aktus. 
Komisija patiesi nevar izvērtēt lūgumraksta iesniedzēja konkrēto gadījumu, jo trūkst šādas 
būtiskas informācijas: lūgumraksta iesniedzēja attiecīgo diplomu un sertifikātu, kā arī 
sarakstes ar Austrijas kompetentajām varas iestādēm, kas atbildīgas par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu, kopijas (jo īpaši lēmuma, kurā minēts atteikums atzīt lūgumraksta 
iesniedzēja Vācijā iegūtās kvalifikācijas, kopija).

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2012. gada 24. oktobrī (REV)

Savās 2012. gada 17. jūlija un 13. septembra vēstulēs lūgumraksta iesniedzējs papildināja 
informāciju par savu saraksti ar Austrijas iestādēm, proti, par Austrijas iestāžu 2012. gada 
14. augusta atteikumu piešķirt lūgumraksta iesniedzējam atļauju saskaņā ar Pārtikas 
nekaitīguma un patērētāju aizsardzības akta (LMSVG)1 attiecībā uz kosmētikas līdzekļu 
toksisko novērtējumu 73. panta 2. punktu.

Gan Direktīvā 76/768/EEK, gan Regulā (EK) Nr. 1223/20092 noteiktas tikai minimālās 
drošības ekspertu apmācības prasības. Tomēr atbilstoši pašreiz spēkā esošajiem tiesību aktiem 
dalībvalstis, atzīstot citā dalībvalstī iegūtu profesionālo kvalifikāciju, var noteikt augstākus 
                                               
1 Pārtikas nekaitīguma un patērētāju aizsardzības akts (LMSVG — Lebensmittelsicherheits- und 
Verbraucherschutzgesetz)
2 Direktīva 76/768/EEK tiks aizstāta ar Regulu (EK) Nr. 1223/2009 2013. gada 11. jūlijā.
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standartus, ja vien tas ir saskaņā ar attiecīgajām Direktīvas 2005/36/EK prasībām.

Atbilstoši iesniegtajiem dokumentiem — ja novērtējumu veic Austrijā un kā ārštata 
pakalpojumu, jāsaņem atļauja atbilstoši LMSVG 73. panta 2. punktam saistībā ar Pārtikas 
produktu novērtēšanas regulas1 3. un 4. pantu. Lai saņemtu šādu apstiprinājumu, Austrijas 
varas iestādes prasa arī pierādīt pieredzi, kas gūta, trīs gadus pēc kārtas strādājot kosmētisko 
produktu novērtēšanas jomā.

Austrijas varas iestādes savu 2012. gada 14. augusta lēmumu noraidīt lūgumraksta iesniedzēja 
2011. gada 26. augusta iesniegumu pamatoja ar to, ka viņš bija sniedzis nepietiekamus 
pierādījumus par gūto pieredzi, neraugoties uz iestāžu detalizētu pieprasījumu lūgumraksta 
iesniedzējam 2012. gada 2. janvārī. Tādējādi šā lēmuma pamatā ir pieejamie dokumenti, 
kurus Austrijas iestādes analizēja, taču uzskatīja par nepietiekamiem, lai piešķirtu atļauju. 

Šo Austrijas iestāžu lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar valsts tiesību aktiem, sešu nedēļu laikā 
iesniedzot prasību pret šo lēmumu administratīvajā tiesā vai konstitucionālajā tiesā. Taču 
Komisija nav informēta par to, vai lūgumraksta iesniedzējs šādu pārsūdzību ir iesniedzis.

Secinājums

Pamatojoties uz jauno informāciju, kas nonākusi Komisijas uzmanības lokā, un atbilstoši 
pašreiz spēkā esošajiem tiesību aktiem, nav iespējams pierādīt, ka Austrijas varas iestādes 
būtu pieļāvušas iespējamu Direktīvas 2005/36/EK pārkāpumu. Patiesībā Austrijas varas 
iestāžu 2012. gada 14. augusta lēmums, ar kuru tās noraidīja lūgumraksta iesniedzēja lūgumu 
piešķirt viņam atļauju kļūt par kosmētikas produktu drošības ekspertu, tika pamatots ar to, ka 
viņš bija sniedzis nepietiekamus pierādījumus par trīs gadu laikā gūto pieredzi šajā jomā. 
Tādēļ šāds lēmums šķiet atbilstošs profesionālo kvalifikāciju savstarpējās atzīšanas kārtībai, 
kas noteikta Direktīvā 2005/36/EK, jo īpaši tās 51. pantā. 

Turklāt Komisijai nav pietiekamas informācijas par faktiem, lai tā varētu padziļināti novērtēt 
attiecīgā pamatojuma saturu, kas lika pieņemt lēmumu par atteikumu (t. i., lūgumraksta 
iesniedzēja profesionālo kvalifikāciju detalizēts novērtējums salīdzinājumā ar Austrijā 
noteiktajām kvalifikācijām, kas nepieciešamas darbam kosmētikas produktu drošības eksperta 
profesijā).

5. Komisijas papildu atbilde (REV II), kas saņemta 2013. gada 30. aprīlī 

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tiek ierobežotas viņa kā ES pilsoņa tiesības, jo Austrijas 
iestādes ar 2012. gada 14. augusta vēstuli (kuras saturs paziņots lūgumraksta iesniedzējam 
2012. gada 13. septembrī) nepiešķīra viņam atļauju saskaņā ar Pārtikas nekaitīguma un 
patērētāju aizsardzības akta (LMSVG)2 attiecībā uz kosmētikas toksisko novērtējumu 
73. panta 2. punktu.

Savā 2013. gada 3. janvāra vēstulē lūgumraksta iesniedzējs nodrošināja papildu informāciju 
                                               
1 Lebensmittelgutachterverordnung
2 Pārtikas nekaitīguma un patērētāju aizsardzības akts (LMSVG — Lebensmittelsicherheits- und 
Verbraucherschutzgesetz)
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par pārsūdzību attiecībā uz šo lēmumu, kura 2012. gada 23. oktobrī iesniegta Austrijas 
Konstitucionālajā Tiesā, jo īpaši par to, ka viņam nav izdevies atrast juristu, kurš parakstītu 
pārsūdzību. Lūgumraksta iesniedzējs arī apgalvo, ka kvalifikācijas prasības attiecībā uz 
drošības eksperta profesiju Austrijā ir augstākas, ja darbu plānots veikt pašnodarbinātā, nevis 
darbinieka statusā.

Kā norādīts iepriekšējos Komisijas novērojumos, gan Direktīvā par kosmētikas līdzekļiem 
(Direktīva 76/768/EEK), gan Regulā (EK) Nr. 1223/20091 drošības ekspertiem noteiktas tikai 
minimālās apmācības prasības. Atbilstoši pašreiz spēkā esošajiem tiesību aktiem dalībvalstis, 
atzīstot citā dalībvalstī iegūtu profesionālo kvalifikāciju, var noteikt augstākus standartus, ja 
vien tas ir sa s k a ņ ā  ar attiecīgajām Profesionālo kvalifikāciju direktīvas 
(Direktīva 2005/36/EK) prasībām. Līdz šim brīdim nav sniegti pierādījumi, kas apliecina, ka 
Austrijas iestādes šajā gadījumā ir pieļāvušas Direktīvas 2005/36/EK pārkāpumu.

Sniegtā papildu informācija arī apliecina, ka Austrijas iestāžu lēmumu var pārsūdzēt atbilstoši 
valsts tiesību aktiem saskaņā ar Direktīvas 2005/36/EK 51. panta 3. punktu. Lai pārsūdzība 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem būtu spēkā, tai jāatbilst šādiem noteikumiem: tā sešu nedēļu 
laikā no tās paziņošanas ir iesniegta administratīvajā tiesā vai konstitucionālajā tiesā, un to ir 
parakstījis jurists, ja vien lūgumraksta iesniedzējs neapliecina savu nespēju segt šādas 
procedūras izmaksas. Saskaņā ar nodrošināto informāciju lūgumraksta iesniedzējs patiešām 
noteiktajā termiņā ir iesniedzis pārsūdzību Austrijas Konstitucionālajā Tiesā. Tomēr 
pārsūdzību nav parakstījis jurists un lūgumraksta iesniedzējs nav apliecinājis savu nespēju 
segt saistītās izmaksas. Tādēļ šķiet, ka nav izpildīti visi noteikumi attiecībā uz pārsūdzības 
iesniegšanu atbilstoši valsts tiesību aktiem. Jurista paraksta prasības proporcionalitātes 
novērtējums nav skaidri ietverts Direktīvā 2005/36/EK.

Turklāt šķiet, ka iespējamās atšķirības to kvalifikāciju līmenī, kuras Austrijas iestādes prasa 
darba veikšanai darbinieku un pašnodarbināto statusā, būtībā neveido Direktīvas 2005/36/EK 
noteikumu pārkāpumu. Iespējams, ka pašnodarbinātiem drošības ekspertiem ir tādi papildu 
profesionālie pienākumi vai tiesības veikt profesionālo darbību, kuru nav darbiniekiem, līdz ar 
to būtu nepieciešama augstāka līmeņa kvalifikācija. Saskaņā ar pieejamo informāciju nav 
pierādījumu, ka citu dalībvalstu kvalifikāciju ieguvēji tiek diskriminēti, salīdzinot ar Austrijas 
kvalifikāciju ieguvējiem.

Secinājums
Pamatojoties uz informāciju, kas pēdējā laikā nonākusi Komisijas uzmanības lokā, un 
atbilstoši pašreiz spēkā esošajiem tiesību aktiem, joprojām nav iespējams pierādīt, ka 
Austrijas iestādes būtu pieļāvušas iespējamu Direktīvas 2005/36/EK pārkāpumu.

                                               
1 Direktīva 76/768/EEK tiks aizstāta ar Regulu (EK) Nr. 1223/2009 2013. gada 11. jūlijā.


