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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0672/2011, którą złożył Wolfgang J. Beckermann (Niemcy) 
w sprawie nieuznania jego kwalifikacji zawodowych w Austrii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sądzi, że doszło do ograniczenia praw przysługujących mu jako 
obywatelowi UE, ponieważ w Austrii nie uznaje się jego kwalifikacji zawodowych jako 
eksperta ds. oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych w świetle dyrektywy 
76/768/EWG oraz rozporządzenia (WE) nr 1223/2009.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 21 października 2011 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

Art. 7a ust. 1 lit. e) dyrektywy kosmetycznej (dyrektywa 76/768/EWG) stanowi, że ekspert 
ds. oceny bezpieczeństwa „musi posiadać dyplom określony w art. 1 dyrektywy 89/48/EWG 
w dziedzinie farmacji, toksykologii, dermatologii, medycyny itp.”. Dyrektywa 89/48/EWG 
została zastąpiona dyrektywą w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 2005/36/WE1.

Poziom dyplomu w rozumieniu dawnej dyrektywy 89/48/EWG odpowiada poziomowi 
określonemu obecnie w art. 11 lit. d) dyrektywy 2005/36/WE, czyli jest to „dyplom 
poświadczający ukończenie kształcenia na poziomie pomaturalnym, trwającego od trzech do 
czterech lat lub równoważny okres w niepełnym wymiarze, w ramach studiów 

                                               
1 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255 z 30.9.2005).
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uniwersyteckich lub innych studiów wyższych lub studiów w innej placówce prowadzącej 
kursy na równoważnym poziomie, jak również odbycie kształcenia zawodowego, które może 
być wymagane jako uzupełnienie tego kształcenia pomaturalnego”.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, które zastąpi dyrektywę 
76/768/EWG w dniu 11 lipca 2013 r., ekspertem ds. oceny bezpieczeństwa powinna być 
„osoba posiadająca dyplom lub inny dowód formalnych kwalifikacji, przyznany w wyniku 
ukończenia teoretycznych i praktycznych studiów uniwersyteckich w dziedzinie farmacji, 
toksykologii, medycyny lub innej zbliżonej dyscypliny lub kursu uznawanego przez dane 
państwo członkowskie za równorzędny”.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2005/36/WE „dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji” oznacza „dyplomy, świadectwa lub inne dokumenty wydane przez organ 
państwa członkowskiego wyznaczony zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub 
administracyjnymi tego państwa, potwierdzające pomyślne ukończenie kształcenia 
zawodowego, odbywanego w przeważającej części na terytorium Wspólnoty. […]”

Choć przy obecnym stanie prawnym w szczegółowej dyrektywie 76/768/EWG określa się 
minimalne wymogi z zakresu kształcenia dotyczące ekspertów ds. oceny bezpieczeństwa, to 
nie przewiduje się w niej żadnych mechanizmów uznawania. A zatem dyrektywa 
2005/36/WE dotyczy uznawania kwalifikacji w pełni wykwalifikowanych osób dokonujących 
oceny bezpieczeństwa, którzy pragną uzyskać dostęp do tego zawodu w innym państwie 
członkowskim. Dyrektywa 2005/36/WE ma zastosowanie tylko w kontekście uznawania 
kwalifikacji zawodowych, nie zaś kwalifikacji akademickich/równoważności dyplomów, co 
pozostaje w gestii poszczególnych państw członkowskich. 

Wniosek

Na podstawie faktów przedstawionych przez składającego petycję i przy obecnym stanie 
prawnym nie można stwierdzić, iż władze austriackie dopuściły się naruszenia prawa UE. 
W istocie Komisja nie może dokonać oceny indywidualnego przypadku składającego petycję 
ze względu na brak zasadniczych informacji takich jak: kopie właściwych dyplomów 
i świadectw składającego petycję oraz pism, jakie wymienił on z właściwymi władzami 
austriackimi odpowiedzialnymi za uznawanie kwalifikacji zawodowych (a w szczególności 
decyzji, w której rzekomo odmówiono uznania kwalifikacji składającego petycję zdobytych 
w Niemczech).

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 24 października 2012 r. (REV)

W pismach z dnia 17 lipca 2012 r. oraz 13 września 2012 r. składający petycję udzielił 
dodatkowych informacji na temat wymiany korespondencji z władzami austriackimi, 
w szczególności na temat decyzji austriackich władz z dnia 14 sierpnia 2012 r., w której 
odmówiono składającemu petycję udzielenia zezwolenia na mocy art. 73 ust. 2 Ustawy 
o bezpieczeństwie żywności i ochronie konsumentów (LMSVG)1 w zakresie toksykologicznej 
oceny produktów kosmetycznych.
                                               
1 Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG – bezpieczeństwo żywności i 
ochrona konsumentów)
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Zarówno dyrektywa kosmetyczna nr 76/768/EWG, jak i rozporządzenie (WE) nr 1223/20091

określają wyłącznie minimalne wymogi z zakresu kształcenia dotyczące ekspertów ds. oceny 
bezpieczeństwa. Jednakże przy obecnym stanie prawnym państwa członkowskie mają 
swobodę ustanawiania wyższych norm, pod warunkiem że nie naruszają one odpowiednich 
przepisów dyrektywy 2005/36/WE przy uznawaniu kwalifikacji zawodowych nabytych 
w innym państwie członkowskim.

Z dostarczonej dokumentacji wynika, że w przypadku przeprowadzania oceny 
bezpieczeństwa w Austrii przez podmiot działający niezależnie wymagane jest zezwolenie 
zgodnie z art. 73 ust. 2 LMSVG oraz ust. 3 i 4 zarządzenia o kontrolerach żywności2. Do 
wydania takiego zezwolenia austriackie władze wymagają, między innymi, dowodu na 
nieprzerwany trzyletni okres doświadczenia w sektorze oceny produktów kosmetycznych.

Austriackie władze uzasadniły swoją decyzję z dnia 14 sierpnia 2012 r. o odrzuceniu wniosku 
składającego petycję z dnia 26 sierpnia 2011 r. faktem, że składający petycję dostarczył 
niewystarczających dowodów na nabycie odpowiedniego doświadczenia, mimo 
jednoznacznej prośby o to wysłanej składającemu petycję dnia 2 stycznia 2012 r. Decyzja 
została w związku z tym podjęta w oparciu o dostępne dokumenty, które zostały przez 
austriackie władze rozpatrzone i uznane za niewystarczające do udzielenia zezwolenia. 

Od decyzji austriackich władz przysługuje na mocy przepisów krajowych odwołanie, 
ponieważ możliwe jest zaskarżenie tej decyzji przed sądem administracyjnym lub 
Trybunałem Konstytucyjnym w okresie sześciu tygodni. Komisja nie została jednak 
poinformowana, czy składający petycję odwołał się od ww. decyzji.

Wniosek

Na podstawie nowych informacji udostępnionych Komisji oraz przy obecnym stanie 
prawnym nie jest możliwe udowodnienie, że domniemane naruszenie dyrektywy 
nr 2005/36/WE przez austriackie władze faktycznie miało miejsce. Decyzja austriackich 
władz z dnia 14 sierpnia 2012 r., dotycząca odmowy wydania składającemu petycję 
zezwolenia na pracę w charakterze eksperta ds. oceny bezpieczeństwa produktów 
kosmetycznych, została wydana w oparciu o brak dowodów na wymagane nieprzerwane 
trzyletnie doświadczenie w branży. Decyzja ta wydaje się w związku z powyższym zgodna 
z procedurą wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych określoną w dyrektywie 
2005/36/WE, a w szczególności w jej art. 51. 

Dodatkowo Komisja nie dysponuje wystarczającymi informacjami rzeczowymi, by 
dogłębniej ocenić meritum uzasadnienia, na jakim oparto decyzję odmowną (tj. szczegółową 
ocenę kwalifikacji zawodowych składającego petycję w porównaniu do kwalifikacji 
wymaganych w Austrii, by uzyskać dostęp do zawodu eksperta ds. oceny bezpieczeństwa 
produktów kosmetycznych).

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV II) otrzymana dnia 30 kwietnia 2013 r. 

                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 zastąpi dyrektywę nr 76/768/EWG w dniu 11 lipca 2013 r.
2 Lebensmittelgutachterverordnung
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Składający petycję uważa, że prawa przysługujące mu jako obywatelowi UE zostały 
ograniczone, ponieważ w piśmie z dnia 14 sierpnia 2012 r. (który składający petycję otrzymał 
dnia 13 września 2012 r.) władze austriackie odmówiły udzielenia mu zezwolenia na mocy 
art. 73 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i ochronie konsumentów (LMSVG)1 w 
zakresie toksykologicznej oceny produktów kosmetycznych.

W piśmie z dnia 3 stycznia 2013 r. składający petycję przedstawił dodatkowe informacje o 
odwołaniu od tej decyzji, które wniósł dnia 23 października 2012 r. do austriackiego 
trybunału konstytucyjnego, a w szczególności informując, że nie udało się mu znaleźć 
prawnika, który podpisałby to odwołanie. Składający petycję uważa również, że wymogi 
kwalifikujące do tego, by uzyskać dostęp do zawodu eksperta ds. oceny bezpieczeństwa 
produktów kosmetycznych, są wyższe w przypadku, gdy zawód jest wykonywany przez 
osoby pracujące na własny rachunek niż w przypadku osób zatrudnionych. 

Jak stwierdzono w poprzednich uwagach Komisji, zarówno dyrektywa kosmetyczna nr 
76/768/EWG, jak i rozporządzenie (WE) nr 1223/20092 określają wyłącznie minimalne 
wymogi z zakresu kształcenia dotyczące ekspertów ds. oceny bezpieczeństwa. Jednakże przy 
obecnym stanie prawnym państwa członkowskie mają swobodę ustanawiania wyższych 
norm, pod warunkiem, że nie naruszają one odpowiednich przepisów dyrektywy 2005/36/WE 
przy uznawaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w innym państwie członkowskim. 
Dotychczas nie przedstawiono dowodów świadczących o naruszeniu przepisów dyrektywy 
2005/36/WE przed władze austriackie.

Dodatkowe przedstawione informacje potwierdzają również, że decyzja wydana przez władze 
austriackie jest przedmiotem odwołania na mocy prawa krajowego, zgodnie z art. 51 ust. 3 
dyrektywy 2005/36/WE. Aby odwołanie na mocy prawa krajowego zostało uznane za ważne, 
musi spełniać następujące warunki: musi zostać wniesione do sądu administracyjnego lub 
trybunału konstytucyjnego w sześć tygodni od przedstawienia decyzji, musi zostać podpisana 
przez adwokata, chyba że składający petycję przedstawi dowód na to, że nie jest w stanie 
ponieść kosztów takiej procedury. Zgodnie z przedstawionymi informacjami składający 
petycję wniósł odwołanie do austriackiego trybunału konstytucyjnego w przewidzianym 
terminie. Odwołanie to nie zostało jednak podpisane przez adwokata i składający petycję nie 
przedstawił dowodów na to, że nie jest w stanie ponieść powiązanych kosztów. Dlatego 
wydaje się, że nie wszystkie warunki towarzyszące wniesieniu odwołania zostały spełnione. 
Ocena proporcjonalności w odniesieniu do wymogu podpisania odwołania przez prawnika nie 
została wyraźnie ujęta w dyrektywie 2005/36/WE.

Ponadto domniemana różnica w poziomie kwalifikacji wymaganych przez władze austriackie 
do wykonywania zawodu w przypadku osób zatrudnionych i pracujących na własnych 
rachunek nie wydaje się stanowić naruszenia przepisów dyrektywy 2005/36/WE. Może 
zaistnieć sytuacja, w której osoby dokonujące oceny bezpieczeństwa pracujące na rachunek 
własny mają dodatkowy zakres obowiązków zawodowych lub są uprawnione do prowadzenia 
działalności zawodowej, do której nie są uprawnione osoby zatrudnione, co może wymagać 
wyższych kwalifikacji. W świetle dostępnych informacji nie ma dowodów na to, że osoby, 

                                               
1 Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG – bezpieczeństwo żywności i ochrona 
konsumentów)
2 Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 zastąpi dyrektywę nr 76/768/EWG w dniu 11 lipca 2013 r.
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które zdobyły kwalifikacje w innych państwach członkowskich, są dyskryminowane w 
porównaniu z osobami, które zdobyły kwalifikacje w Austrii.

Wniosek
Na podstawie najnowszych informacji w tej sprawie udostępnionych Komisji oraz przy 
obecnym stanie prawnym nie jest możliwe udowodnienie, że domniemane naruszenie 
dyrektywy nr 2005/36/WE przez austriackie władze faktycznie miało miejsce.


