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Ref.: Petiția nr. 0672/2011, adresată de Wolfgang J. Beckermann, de cetățenie germană, 
privind nerecunoașterea calificărilor sale profesionale în Austria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul simte că drepturile sale de cetățean al UE sunt restricționate întrucât calificările 
sale profesionale de evaluator al siguranței produselor cosmetice, conform 
Directivei 76/768/CEE și Regulamentului (CE) nr. 1223/2009, nu sunt recunoscute în Austria.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 octombrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 februarie 2012

Articolul 7a alineatul (1) litera (e) din Directiva privind produsele cosmetice 
(Directiva 76/768/CEE) prevede că persoana responsabilă cu evaluarea siguranței „trebuie să 
posede o diplomă, astfel cum este definită la articolul 1 din Directiva 89/48/CEE, în domeniul 
farmaciei, toxicologiei, dermatologiei, medicinii sau al unei discipline similare”. 
Directiva 89/48/CEE a fost înlocuită de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea 
calificărilor profesionale.1

Nivelul diplomei în sensul fostei Directive 89/48/CEE corespunde nivelului definit, în 
prezent, la articolul 11 litera (d) din Directiva 2005/36/CE, și anume „diplomă care atestă o 
formare la nivel de învățământ postliceal cu o durată de cel puțin trei ani și cel mult patru ani 

                                               
1 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea 
calificărilor profesionale (Jurnalul Oficial L 255, 30.9.2005).
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sau cu o durată echivalentă cu frecvență parțială, în cadrul unei universități sau al unei 
instituții de învățământ superior sau în cadrul altei instituții cu același nivel de formare, 
precum și formarea profesională eventual necesară în plus față de respectivul ciclu de studii 
postliceale”.

Conform articolului 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, care va înlocui 
Directiva 76/768/CEE la data de 11 iulie 2013, evaluatorul siguranței ar trebui să fie „o 
persoană titulară a unei diplome sau a unei alte dovezi oficiale de calificare, acordată în urma 
absolvirii unui ciclu de formare universitară de învățământ teoretic și practic în domeniul 
farmaciei, toxicologiei, medicinii sau al unei discipline similare, sau a unui ciclu de formare 
recunoscut de către un stat membru ca fiind echivalent”.

Conform articolului 3 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2005/36/CE, „titlurile oficiale de 
calificare” înseamnă „diplomele, certificatele și alte titluri oficiale de calificare eliberate de o 
autoritate a unui stat membru desemnată în temeiul actelor cu putere de lege și al actelor 
administrative ale respectivului stat membru și care certifică formarea profesională în special 
în Comunitate.” […]

În contextul juridic actual, deși amintita Directivă 76/768/CEE stabilește cerințele minime de 
formare cu privire la evaluatorii siguranței, nu prevede niciun mecanism de recunoaștere. Prin 
urmare, Directiva 2005/36/CE se aplică procedurii de recunoaștere a calificărilor evaluatorilor 
siguranței pe deplin autorizați, care doresc să aibă acces la această profesie în alt stat membru. 
Directiva 2005/36/CE se aplică numai în cazul recunoașterii profesionale și nu al 
recunoașterii academice/echivalenței diplomelor, care rămâne de competența fiecărui stat 
membru. 

Concluzie

Din elementele expuse de petiționar și ținând seama contextul juridic actual, nu se poate 
concluziona că autoritățile austriece au încălcat legislația UE. Într-adevăr, Comisia nu este în 
măsură să evalueze cazul individual al petiționarului, din cauza lipsei de informații esențiale, 
precum: copii ale diplomelor și certificatelor relevante ale petiționarului și ale schimburilor de 
corespondență cu autoritățile austriece competente, responsabile cu recunoașterea calificărilor 
profesionale (în special, presupusa decizie de refuzare a recunoașterii calificărilor obținute de 
petiționar în Germania).

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 24 octombrie 2012 (REV)

Prin scrisorile transmise la 17.7.2012 și la 13.9.2012, petiționarul a oferit informații 
suplimentare asupra schimburilor de corespondență cu autoritățile austriece, în special refuzul 
autorităților austriece, la 14.8.2012, de a-i acorda petiționarului autorizația conform §73(2) 
din legea privind siguranța produselor alimentare și protecția consumatorului (LMSVG)1

pentru evaluarea toxicologică a produselor cosmetice.

                                               
1 Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG - Legea privind siguranța 
produselor alimentare și protecția consumatorului).
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Atât Directiva 76/768/CEE privind produsele cosmetice, cât și Regulamentul (CE)1 nr. 
1223/2009, stabilesc doar cerințele minime de formare pentru evaluatorii siguranței. Cu toate 
acestea, în contextul juridic actual, statele membre sunt libere să stabilească standarde mai 
înalte, cu condiția să respecte dispozițiile relevante din Directiva 2005/36/CE, atunci când 
recunosc calificările profesionale obținute într-un alt stat membru.

Din documentația pusă la dispoziție, dacă evaluarea siguranței în Austria se realizează pe baza 
evaluatorilor liber-profesioniști, este necesară o autorizație, conform §73 (2) din LMSVG, 
coroborat cu §§3 și 4 din Decretul privind evaluatorii produselor alimentare.2 Pentru a acorda 
o astfel de autorizație, autoritățile austriece solicită, inter alia, o dovadă a unei perioade 
neîntrerupte de trei ani de experiență în evaluarea produselor cosmetice.

Autoritățile austriece motivează decizia din 14.8.2012, de a respinge cererea petiționarului din 
26.8.2011, prin faptul că petiționarul nu a pus la dispoziție dovezi suficiente care să ateste 
experiența sa relevantă, în ciuda solicitării explicite a autorităților, adresată petiționarului la 
2.1.2012. Această decizie s-a bazat, așadar, pe documentele disponibile, care au fost analizate 
de autoritățile austriece, dar considerate insuficiente pentru acordarea autorizației. 

Decizia luată de autoritățile austriece poate fi contestată în conformitate cu dispozițiile 
dreptului intern, întrucât o plângere formulată împotriva acestei decizii poate fi depusă la 
instanța de contencios administrativ sau la Curtea Constituțională în termen de șase 
săptămâni. Cu toate acestea, Comisia nu a fost informată dacă petiționarul a înaintat un astfel 
de recurs.

Concluzie

Din noile aspecte aduse în atenția Comisiei și din contextul juridic actual, nu se poate dovedi 
că autoritățile austriece au comis efectiv presupusa încălcare a Directivei 2005/36/CE. Într-
adevăr, decizia autorităților austriece din 14.8.2012, prin care refuză să-i acorde petiționarului 
autorizația de evaluator al siguranței produselor cosmetice, s-a bazat pe lipsa de dovezi 
referitoare la cei trei ani necesari de experiență în domeniu. Așadar, această decizie pare în 
conformitate cu procedura de recunoaștere reciprocă a calificărilor profesionale, așa cum este 
prezentată în Directiva 2005/36/CE, în special la articolul 51. 

În plus, Comisia nu dispune de suficiente informații faptice pentru a evalua mai în profunzime 
conținutul motivării pe care s-a bazat decizia de refuz (cu alte cuvinte, o evaluare detaliată a 
calificărilor profesionale ale petiționarului, în raport cu cele solicitate în Austria, pentru a avea 
acces la profesia de evaluator al siguranței produselor cosmetice).

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei (REV II), primit la 30 aprilie 2013 

Petiționarul se consideră limitat în drepturile sale de cetățean al UE, întrucât autoritățile 
austriece au refuzat, prin scrisoarea din 14.8.2012 (și notificată petiționarului la 13.9.2012), să 
îi acorde acestuia o autorizație conform articolului 73 alineatul (2) din Legea privind siguranța 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 va înlocui Directiva 76/768/CEE la 11 iulie 2013.
2 Decretul privind evaluatorii produselor alimentare.
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produselor alimentare și protecția consumatorului (LMSVG)1 pentru evaluarea toxicologică a 
produselor cosmetice.

Prin scrisoarea din 3.1.2013, petiționarul a furnizat informații suplimentare cu privire la 
recursul introdus împotriva acestei decizii la Curtea Constituțională din Austria, la 
23.10.2012, mai ales cu privire la faptul că nu a reușit să găsească un avocat care să semneze 
recursul. Petiționarul susține, de asemenea, că cerințele de calificare pentru a obține acces la 
profesia de evaluator al siguranței în Austria sunt mai stricte în cazul în care profesia este 
exercitată de o persoană care desfășoară activități independente, în comparație cu cele 
aplicabile în cazul unui angajat.

După cum se menționează în observațiile anterioare ale Comisiei, atât Directiva 76/768/CEE 
privind produsele cosmetice, cât și Regulamentul (CE) nr. 1223/20092 stabilesc doar cerințele 
minime de formare pentru evaluatorii siguranței. În contextul juridic actual, statele membre 
sunt libere să stabilească standarde mai înalte, cu condiția să respecte dispozițiile relevante 
din Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor personale, atunci când recunosc 
calificările profesionale obținute într-un alt stat membru. Până în prezent, nu au fost furnizate 
dovezi cu privire la o încălcare a Directivei 2005/36/CE de către autoritățile austriece în acest 
caz.

Informațiile suplimentare furnizate confirmă, de asemenea, faptul că decizia autorităților 
austriece este supusă căilor de atac în temeiul dreptului național, în conformitate cu 
articolul 51 alineatul (3) din Directiva 2005/36/CE. Pentru a fi valabil în temeiul dreptului 
național, recursul trebuie să îndeplinească următoarele condiții: trebuie introdus la tribunalul 
administrativ sau la Curtea Constituțională, în termen de șase săptămâni de la notificare, și 
trebuie semnat de un avocat, cu excepția cazului în care petiționarul își dovedește 
incapacitatea de a suporta costurile unei astfel de proceduri. Potrivit informațiilor furnizate, 
petiționarul a introdus, într-adevăr, în termenul stabilit, un recurs la Curtea Constituțională din 
Austria. Cu toate acestea, recursul nu a fost semnat de un avocat, iar petiționarul nu și-a 
dovedit incapacitatea de a suporta costurile implicate. Prin urmare, rezultă că nu au fost 
îndeplinite toate condițiile pentru a introduce o cale de atac în temeiul dreptului național. 
Evaluarea proporționalității cerinței ca un avocat să semneze recursul nu este acoperită în mod 
explicit de Directiva 2005/36/CE.

Mai mult, presupusele diferențe dintre angajați și persoanele care desfășoară activități 
independente în ceea ce privește calificările solicitate de autoritățile austriece pentru a 
exercita profesia nu par să încalce per se dispozițiile Directivei 2005/36/CE. Este posibil ca 
evaluatorii siguranței care desfășoară activități independente să aibă responsabilități 
profesionale suplimentare sau să aibă dreptul de a desfășura activități profesionale pe care 
angajații nu le pot desfășura, ceea ce ar putea necesita calificări superioare. Având în vedere 
informațiile disponibile, nu există dovezi potrivit cărora titularii de calificări obținute în alte 
state membre sunt discriminați în comparație cu titularii de calificări austriece.

Concluzie

                                               
1 Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG - Legea privind siguranța produselor 
alimentare și protecția consumatorului).
2 Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 va înlocui Directiva 76/768/CEE la 11 iulie 2013.
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Pe baza noilor elemente aduse în atenția Comisiei și având în vedere contextul juridic actual, 
nu se poate dovedi faptul că autoritățile austriece au comis efectiv presupusa încălcare a 
Directivei 2005/36/CE.


