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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant iħoss li ġew ristretti d-drittijiet tiegħu bħala ċittadin tal-UE peress li l-kwalifiki 
professjonali tiegħu bħala valutatur tas-sikurezza ta’ prodotti kosmetiċi skont id-
Direttiva 76/768/KEE u r-Regolament (KE) Nru 1223/2009 mhumiex rikonoxxuti fl-Awstrija.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-21 ta’ Ottubru 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Frar 2012

L-Artikolu 7a(1)(e) tad-Direttiva dwar il-Kożmetiċi (id-Direttiva 76/768/KEE) jistabbilixxi li 
l-valutatur tas-sikurezza, "għandu jkollu diploma kif definit fl-Artikolu 1 tad-
Direttiva 89/48/KEE fil-qasam tal-farmaċija, tossikoloġija, dermatoloġija, mediċina jew 
dixxiplina simili". Id-Direttiva 89/48/KEE ġiet sostitwita bid-Direttiva 2005/36/KE dwar il-
Kwalifiki Professjonali1.

Il-livell tad-diploma fit-tifsira tal-ex Direttiva 89/48/KEE jikkorrispondi mal-livell li issa 
huwa definit fl-Artikolu 11(d) tad-Direttiva 2005/36/KE, jiġifieri "diploma li tiċċertifika t-
tmiem b'suċċess ta' taħriġ f'livell post-sekondarju ta' mhux inqas minn tliet snin u ta' mhux 

                                               
1 Id-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Settembru 2005 dwar ir-rikonoxximent 
ta' kwalifiki professjonali, ĠU L 255, 30.9.2005.
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aktar minn erba' snin, jew ta' perjodu ekwivalenti fuq bażi part-time f'università jew 
stabbiliment ta' edukazzjoni superjuri jew stabbiliment ieħor li jipprovdi l-istess livell ta' 
taħriġ, kif ukoll it-taħriġ professjonali li jista' jkun meħtieġ flimkien ma' dak il-kors post-
sekondarju".

Skont l-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 1223/2009, li se jieħu post id-
Direttiva 76/768/KEE fil-11 ta’ Lulju 2013, il-valutatur tas-sikurezza għandu jkun “persuna li 
jkollha diploma jew evidenza oħra ta’ kwalifiki formali mogħtija wara t-tlestija ta’ kors ta’ 
studju universitarju ta’ studju teoretiku u prattiku fil-farmaċija, it-tossikoloġija, il-mediċina 
jew dixxiplina simili, jew ta’ kors rikonoxxut bħala ekwivalenti minn Stat Membru”.

Skont l-Artikolu 3(1)(c) tad-Direttiva 2005/36/KE ‘prova ta' kwalifiki formali’ tfisser 
‘diplomi, ċertifikati u provi oħra maħruġa minn awtorità fi Stat Membru nominata skont 
dispożizzjonijiet leġislattivi, regolamentari jew amminstrattivi ta' dak l-Istat Membru u li 
jiċċertifikaw it-temma b'suċċess ta' taħriġ professjonali miksub prinċiparjament fil-Komunità.
[…]'

Fl-istat attwali tal-liġi, minkejja li d-Direttiva speċifika 76/768/KEE tistabbilixxi rekwiżiti 
minimi ta’ taħriġ għall-valutaturi tas-sikurezza, ma tipprevedi, bħala tali, l-ebda mekkaniżmu 
ta’ rikonoxximent. Għalhekk, id-Direttiva 2005/36/KE tapplika għar-rikonoxximent ta’ 
kwalifiki ta’ valutaturi tas-sikurezza kompletament ikkwalifikati li jridu aċċess għal din il-
professjoni fi Stat Membru ieħor. Id-Direttiva 2005/36/KE tapplika biss għal rikonoxximent 
professjonali u mhux għal rikonoxximent akkademiku/ekwivalenza tad-diplomi, li tibqa' il-
kompetenza tal-Istati Membri individwali. 

Konklużjoni

Mill-elementi mressqa mill-petizzjonant u fl-istat attwali tal-liġi, ma jistax jiġi konkluż li 
hemm ksur tal-liġi tal-UE mill-awtoritajiet Awstrijaċi. Tabilħaqq, il-Kummissjoni mhix 
f'pożizzjoni li tivvaluta l-każ individwali tal-petizzjonant minħabba n-nuqqas ta’ 
informazzjoni essenzjali, bħal: kopja tad-diplomi rilevanti tal-petizzjonant u ċertifikati u 
skambji ta’ korrispondenza mal-awtoritajiet kompetenti Awstrijaċi responsabbli mir-
rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali (b'mod partikolari l-allegata deċiżjoni li tirrifjuta r-
rikonoxximent tal-kwalifiki tal-petizzjonant miksuba fil-Ġermanja).

4. Risposta ulterjuri tal-Kummissjoni, li waslet fl-24 ta’ Ottubru 2012 (REV)

Permezz tal-ittri tas-17 ta’ Lulju 2012 u tat-13 ta’ Settembru 2012, il-petizzjonant ipprovda 
informazzjoni addizzjonali dwar l-iskambji ta’ korrispondenza mal-awtoritajiet Awstrijaċi, 
b’mod partikolari r-rifjut mill-awtoritajiet Awstrijaċi fl-14 ta’ Awwissu 2012 li jagħtu lill-
petizzjonant l-awtorizzazzjoni taħt l-Artikolu 73(2) tal-Att dwar is-Sigurtà Alimentari u l-
Protezzjoni tal-Konsumatur (LMSVG)1 għall-valutazzjoni tossikoloġika ta’ kożmetiċi.

Kemm id-Direttiva dwar il-Kosemtiċi 76/768/KEE kif ukoll ir-Regolament (KE) 

                                               
1 Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG – L-Att dwar is-Sigurtà 
Alimentari u l-Protezzjoni tal-Konsumatur)
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Nru 1223/2009 1 jistabbilixxu biss rekwiżiti minimu ta’ taħriġ għall-valutaturi ta’ sikurezza. 
Madankollu, fl-istat attwali tal-liġi, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu standards ogħla 
sakemm huma jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Direttiva 2005/36/KE meta 
jirrikonoxxu kwalifiki professjonali miksuba fi Stati Membri oħra.

Mid-dokumentazzjoni provduta, jekk il-valutazzjoni ta' sikurezza titwettaq fl-Awstrija fuq 
bażi freelance, hija meħtieġa awtorizzazzjoni skont l-Artikolu 73(2) tal-LMSVG flimkien 
mal-Artikoli 3 u 4 tal-Ordinanza dwar il-persuni inkarigati miċ-ċertifikazzjoni tal-ikel2. 
Sabiex jagħtu tali awtorizzazzjoni, l-awtoritajiet Awstrijaċi jeħtieġu, fost oħrajn, prova ta’ 
perjodu mhux interott ta’ tliet snin esperjenza fil-valutazzjoni ta’ prodotti kożmetiċi.

L-awtoritajiet Awstrijaċi jiġġustifikaw id-deċiżjoni tagħhom tal-14.08.2012 li jiċħdu l-
applikazzjoni tal-petizzjonant tas-26 ta’ Awwissu 2011 bil-fatt li l-petizzjonant ma tax prova 
suffiċjenti tal-esperjenza rilevanti tiegħu, minkejja t-talba espliċita tal-awtoritajiet tat-
2 ta’ Jannar 2012 lill-petizzjonant. Din id-deċiżjoni għalhekk ġiet ibbażata fuq id-dokumenti 
disponibbli, li kienu analizzati mill-awtoritajiet Awstrijaċi iżda kkunsidrati mhux suffiċjenti 
għall-għoti tal-awtorizzazzjoni. 

Id-deċiżjoni tal-awtoritajiet Awstrijaċi tista' tiġi appellata fil-liġi nazzjonali, peress li lment 
kontra din id-deċiżjoni jista' jitressaq quddiem it-tribunal amministrattiv jew il-Qorti 
Kostituzzjonali fi żmien sitt ġimgħat. Madankollu, il-Kummissjoni ma ġietx informata dwar 
jekk il-petizzjonant ressaqx tali appell.

Konklużjoni

Fid-dawl tal-elementi l-ġodda miġjuba għall-attenzjonai tal-Kummissjoni, u fl-istat attwali 
tal-liġi, mhuwiex possibbli li jiġi provat li ġie effettivament imwettaq ksur allegat tad-
Direttiva 2005/36/KE mill-awtoritajiet Awstrijaċi. Fil-fatt, id-deċiżjoni tal-awtoritajiet 
Awstrijaċi datata l-14 ta’ Awwissu 2012 fejn huma rrifjutaw li jagħtu lill-petizzjonant 
awtorizzazzjoni bħala valutatur ta’ sikurezza ta’ prodotti kożmetiċi, kienet ibbażata fuq 
nuqqas ta’ prova fir-rigward tat-tliet snin esperjenza meħtieġa fil-qasam. Għalhekk, din id-
deċiżjoni tidher li hija konformi mal-proċedura għar-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki 
professjonali kif stabbilita fid-Direttiva 2005/36/KE, b’mod partikolari l-Artikolu 51 tagħha. 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni ma għandhiex informazzjoni fattwali suffiċjenti sabiex 
tivvaluta aktar fid-dettall il-kontenut tal-ġustifikazzjoni li fuqha ġiet ibbażata d-deċiżjoni ta’ 
ċaħda (jiġifieri, valutazzjoni dettaljata tal-kwalifiki professjonali tal-petizzjonant meta 
mqabbla ma’ dawk meħtieġa fl-Awstrija sabiex tilħaq il-professjoni ta’ valutatur ta’ sikurezza 
ta’ prodotti kosmetiċi).

5. Risposta oħra tal-Kummissjoni (REV II), li waslet fit-30 ta’ April 2013 

Il-petizzjonant iħossu restritt fid-drittijiet tiegħu bħala ċittadin tal-UE għax l-awtoritajiet 
Awstrijaċi rrifjutaw, permezz tal-ittra datata l-14 ta’ Awwissu 2012 (u nnotifikaw lill-
petizzjonant  nhar it-13 ta’ Settembru 2012, biex jagħtuh awtorizzazzjoni skont l-
                                               
1 Ir-Regolament (KE) Nru 1223/2009 se jissostitwixxi d-Direttiva 76/768/KEE fil-11 ta’ Lulju 2013.
2 Lebensmittelgutachterverordnung
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Artikolu 73(2) tal-Att dwar is-Sigurtà Alimentari u l-Protezzjoni tal-Konsumatur (LMSVG) 1

għall-valutazzjoni tal-kożmetiċi.

Permezz tal-ittra tat-3 ta’ Jannar 2013, il-petizzjonant ipprovda informazzjoni komplimentari 
fuq l-appell li għamel fit-23 ta’ Ottubru 2012 qabel ma l-Qorti Kostituzzjonali Awstrijaka 
marret kontra din id-deċiżjoni, b’mod partikolari l-fatt li falla milli jsib avukat biex jiffirma l-
appell. Il-petizzjonant jitlob ukoll li r-rekwiżiti tal-kwalifiki biex ikollu aċċess għall-
professjoni bħala valutatur tas-sikurezza fl-Awstrija huma ogħla jekk il-professjoni għandha 
tkun segwita fuq bażi ta’ impjegament għal rasu milli impjegat.

Kemm id-Direttiva dwar il-Kożmetiċi 76/768/KEE kif ukoll ir-Regolament (KE) 
Nru 1223/2009 2 jistabbilixxu biss rekwiżiti minimi ta’ taħriġ għall-valutaturi ta’ sikurezza. 
Fl-istat attwali tal-liġi, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu standards ogħla sakemm huma 
jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Direttiva 2005/36/KE tal-Kwalifiki 
Professjonali meta jirrikonoxxu kwalifiki professjonali miksuba fi Stati Membri oħra. S’issa, 
m’hemm l-ebda evidenza li tipprova ksur tad-Direttiva 2005/36/KE mill-awtoritajiet 
Awstrijaċi f’dan il-każ li ġiet provduta.

L-informazzjoni kumplimentari pprovduta tikkonferma wkoll li d-deċiżjoni mill-awtoritajiet 
Awstrijaċi hija suġġett għall-appell taħt il-liġi nazzjonali, li huwa konformi mal-
Artikolu 51(3) tad-Direttiva 2005/36/KE. Biex ikun validu taħt il-liġi nazzjonali, l-appell 
għandu jimxi mal-kundizzjonijiet li ġejjin: għandu jiġi ppreżentat quddiem it-tribunal 
amministrattiv jew il-Qorti Kostituzzjonali, fi żmien sitt ġimgħat tan-notifikazzjoni tiegħu, u 
għandu jiġi ffirmat mill-avukat, sakemm il-petizzjonant ma jipprovax l-inkapaċità tiegħu biex 
iġorr l-ispejjeż ta’ tali proċedura. Skont l-informazzjoni provduta, il-petizzjonant ippreżenta 
fiż-żgur appell fl-iskadenza preskritta quddiem il-Qorti Kostituzzjonali Awstrijaka. 
Madankollu, l-appell ma kienx ġie ffirmat mill-avukat u l-petizzjonant ma pprovax l-
inkapaċità tiegħu biex iġorr l-ispejjeż involuti. Għalhekk jidher li l-kundizzjonijiet kollha biex 
jiġi ppreżentat l-appell taħt il-liġi nazzjonali ma ġewx milħuqa. Il-valutazzjoni tal-
proporzjonalità tar-rekwiżit tal-firma tal-avukat mhijiex koperta espliċitament mid-
Direttiva 2005/36/KE.

Barra minn hekk, id-differenzi allegati fil-livell tal-kwalifiki meħtieġa mill-awtoritajiet 
Awstrijaċi sabiex isegwu l-professjoni bejn individwi impjegati jew impjegati għal rashom ma 
jidhrux li kisru d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2005/36/KE. Jista’ jkun il-każ li valutaturi 
tas-sikurezza li jaġixxu fil-kapaċità ta’ dawk li jaħdmu għal rashom, għandhom 
responsabbiltajiet professjonali addizzjonali jew huma intitolati biex isegwu attivitajiet 
professjonali li l-impjegati mhumiex, li jistgħu jeħtieġu kwalifiki ogħla. Fid-dawl tal-
informazzjoni disponibbli, m’hemm l-ebda evidenza li d-detenturi ta’ kwalifiki miksuba fi 
Stati Membri oħrajn huma ddiskriminati kontra meta mqabbla ma' detenturi ta' kwalifiki 
Awtrijaċi.

Konklużjoni
Mill-elementi l-iktar riċentament miġjuba għall-attenzjoni tal-Kummissjoni, u fl-istat attwali 

                                               
1 Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG - L-Att dwar is-Sigurtà Alimentari u l-
Protezzjoni tal-Konsumatur).
2 Ir-Regolament (KE) Nru 1223/2009 se jissostitwixxi d-Direttiva 76/768/KEE fil-11 ta’ Lulju 2013.
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tal-liġi, xorta mhuwiex possibbli li jiġi provat li ġie mwettaq ksur allegat tad-
Direttiva 2005/36/KE mill-awtoritajiet Awstrijaċi.


