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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0672/2011, ktorú predkladá Wolfgang J. Beckermann (Nemecko), 
o neuznaní jeho odbornej kvalifikácie v Rakúsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície sa ako občan EÚ cíti obmedzovaný vo svojich právach, pretože jeho 
odborná kvalifikácia posudzovateľa bezpečnosti kozmetických výrobkov podľa smernice 
76/768/EHS a nariadenia (ES) č. 1223/2009 nie je v Rakúsku uznaná.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 21. októbra 2011. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 17. februára 2012

V článku 7a ods. 1 písm. e) smernice o kozmetických výrobkoch (smernica 76/768/EHS) sa 
ustanovuje, že posudzovateľ bezpečnosti výrobkov „musí byť držiteľom diplomu v odbore 
farmácia, toxikológia, dermatológia, medicína alebo podobných disciplín, ako je to určené 
v článku 1 smernice 89/48/EHS“. Smernica 89/48/EHS bola nahradená smernicou 
2005/36/ES1 o uznávaní odborných kvalifikácií.

Úroveň vzdelania v zmysle bývalej smernice 89/48/ES zodpovedá úrovni, ktorá je teraz 
vymedzená v článku 11 písm. d) smernice 2005/36/ES, čiže „diplom potvrdzujúci úspešné 
zakončenie odbornej prípravy na úrovni vyššieho odborného vzdelania trvajúcej najmenej tri 
roky a najviac štyri roky alebo rovnocenného časového obdobia na čiastočnom základe na 

                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií 
(Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005).
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univerzite alebo v inštitúcii vyššieho vzdelávania alebo v inej inštitúcii, ktorá poskytuje tú istú 
úroveň odbornej prípravy, ako aj odbornej prípravy, ktorú možno požadovať okrem tejto 
odbornej prípravy po štúdiu na úrovni vyššieho odborného vzdelania“.

Podľa článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1223/2009, ktorým sa 11. júla 2013 nahradí 
smernica 76/768/EHS, by posudzovateľom bezpečnosti mala byť „osoba, ktorá vlastní diplom 
alebo iný doklad o dosiahnutej kvalifikácii nadobudnutý ukončením vysokoškolského štúdia 
v odbore teoretickej a praktickej farmácie, toxikológie, medicíny alebo podobného odboru, 
alebo štúdia uznávaného niektorým členským štátom ako ekvivalentné“.

Podľa článku 3 ods. 1 písm. c) smernice 2005/36/ES „doklad o formálnej kvalifikácii“ je 
„diplom, vysvedčenie alebo iný doklad, ktorý vydal orgán členského štátu určený v súlade 
s legislatívnymi, regulačnými alebo správnymi opatreniami tohto členského štátu, 
a potvrdzujúci úspešné skončenie odbornej prípravy získanej predovšetkým v Spoločenstve. 
[…]“

Pri súčasnom stave právnych predpisov sa síce v smernici 76/768/EHS stanovujú minimálne 
požiadavky týkajúce sa odbornej prípravy posudzovateľov bezpečnosti výrobkov, 
nepredpokladajú sa v nej však žiadne mechanizmy uznávania ako také. Na uznávanie 
kvalifikácií plne kvalifikovaných posudzovateľov bezpečnosti výrobkov, ktorí chcú 
vykonávať toto povolanie v inom členskom štáte, sa preto uplatňuje smernica 2005/36/ES. 
Smernica 2005/36/ES sa uplatňuje len na uznávanie odbornosti, a nie na uznávanie 
akademického vzdelania či ekvivalencie diplomov, ktoré zostáva v právomoci jednotlivých 
členských štátov. 

Záver

Na základe prvkov, ktoré uviedol predkladateľ petície, a pri súčasnom stave právnych 
predpisov nemožno vysloviť záver, že rakúske orgány porušujú právne predpisy EÚ. Komisia 
skutočne nemôže posúdiť samostatný prípad predkladateľa petície, keďže nemá k dispozícii 
nevyhnutné informácie, ku ktorým patria kópie príslušných diplomov a vysvedčení 
predkladateľa petície a jeho korešpondencia s príslušnými rakúskymi orgánmi, ktoré sú 
zodpovedné za uznávanie odborných kvalifikácií (najmä údajné rozhodnutie o odmietnutí 
uznania kvalifikácie predkladateľa petície, ktorú nadobudol v Nemecku).

4. Doplňujúca odpoveď Komisie, doručená 24. októbra 2012 (revidovaná)

Listami zo 17 júla 2012 a 13. septembra 2012 predkladateľ petície poskytol doplňujúce 
informácie o svojej korešpondencii s rakúskymi orgánmi, najmä rozhodnutie vydané 
rakúskymi orgánmi 14. augusta 2012, ktorým sa predkladateľovi petície zamieta udelenie 
povolenia na toxikologické posudzovanie kozmetických výrobkov podľa §73 ods. 2 zákona 
o bezpečnosti potravín a ochrane spotrebiteľa (LMSVG)1.

V smernici 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch aj v nariadení (ES) č. 1223/20092 sa 

                                               
1 Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG) – zákon o bezpečnosti potravín a ochrane 
spotrebiteľa).
2 Nariadenie (ES) č. 1223/2009 nahradí smernicu 76/768/EHS 11. júla 2013.
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stanovujú len minimálne požiadavky týkajúce sa odbornej prípravy posudzovateľov 
bezpečnosti výrobkov. Pri súčasnom stave právnych predpisov však členské štáty môžu pri 
uznávaní odborných kvalifikácií získaných v iných členských štátoch stanoviť vyššie normy, 
pokiaľ dodržia príslušné ustanovenia smernice 2005/36/ES.

Z predloženej dokumentácie vyplýva, že ak posudzovanie bezpečnosti výrobkov v Rakúsku 
vykonávajú nezávislí pracovníci, potrebné je povolenie podľa §73 ods. 2 zákona LMSVG 
v spojení s §3 a §4 nariadenia o osvedčovateľoch potravín1. Na vydanie takéhoto povolenia 
rakúske orgány okrem iného vyžadujú doklad o nepretržitom vykonávaní posudzovania 
kozmetických výrobkov počas troch rokov.

Rakúske orgány odôvodnili svoje rozhodnutie zo 14. augusta 2012 o zamietnutí žiadosti 
predkladateľa petície z 26. augusta 2011 skutočnosťou, že predkladateľ petície neposkytol 
dostatočný doklad o svojej príslušnej pracovnej skúsenosti, a to aj napriek výslovnej žiadosti 
orgánov z 2 januára 2012, ktorá bola adresovaná predkladateľovi petície. Toto rozhodnutie 
bolo preto založené na dostupných dokumentoch, ktoré rakúske orgány analyzovali, ale 
nepovažovali ich za dostatočné na udelenie povolenia. 

Proti tomuto rozhodnutiu rakúskych orgánov je možné sa odvolať podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov, keďže do šiestich týždňov možno proti tomuto rozhodnutiu podať 
sťažnosť správnemu tribunálu alebo ústavnému súdu. Komisia však nebola informovaná 
o tom, či sa predkladateľ petície odvolal.

Záver

Na základe nových prvkov, na ktoré bola Komisia upozornená, a pri súčasnom stave právnych 
predpisov nie je možné preukázať, že rakúske orgány sa skutočne dopustili údajného 
porušenia smernice 2005/36/ES. Rozhodnutie rakúskych orgánov zo 14. augusta 2012, 
ktorým bolo predkladateľovi petície zamietnuté vydanie povolenia na vykonávanie činnosti 
posudzovateľa bezpečnosti kozmetických výrobkov, bolo v skutočnosti vydané na základe 
nedostatočného dokladu, pokiaľ ide o požadovanú trojročnú skúsenosť v tejto oblasti. Preto sa 
zdá, že toto rozhodnutie je v súlade s postupom vzájomného uznávania odborných kvalifikácií 
stanoveným v smernici 2005/36/ES, a najmä jej článku 51. 

Komisia navyše nemá dostatočné faktické informácie na dôkladnejšie posúdenie obsahu
odôvodnenia, na ktorom bolo založené zamietavé rozhodnutie (čiže podrobné posúdenie 
odbornej kvalifikácie predkladateľa petície v porovnaní s kvalifikáciou, ktorá sa v Rakúsku 
vyžaduje na vykonávanie povolania posudzovateľa bezpečnosti kozmetických výrobkov).

5. Ďalšia odpoveď Komisie (2. revízia), doručená 30. apríla 2013 

Predkladateľ petície sa ako občan EÚ cíti obmedzovaný vo svojich právach, pretože rakúske 
orgány mu listom zo 14. augusta 2012 (ktorý bol predkladateľovi petície doručený 
13. septembra 2012) odmietli udeliť povolenie na vykonávanie toxikologického posudzovania 
kozmetických výrobkov podľa §73 ods. 2 zákona o bezpečnosti potravín a ochrane 

                                               
1 Lebensmittelgutachterverordnung.
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spotrebiteľa (LMSVG)1.

Listom z 3. januára 2013 predkladateľ petície poskytol doplňujúce informácie o odvolaní, 
ktoré proti tomuto rozhodnutiu podal 23. októbra 2012 na rakúskom ústavnom súde, a to 
najmä pokiaľ ide o skutočnosť, že sa mu nepodarilo nájsť právnika, ktorý by odvolanie 
podpísal. Predkladateľ petície zároveň tvrdí, že kvalifikačné požiadavky na vykonávanie 
povolania posudzovateľa bezpečnosti výrobkov v Rakúsku sú vyššie, ak má povolanie 
vykonávať samostatne zárobkovo činná osoba a nie zamestnanec.

V predchádzajúcich zisteniach Komisie už bolo uvedené, že v smernici 76/768/EHS 
o kozmetických výrobkoch aj v nariadení (ES) č. 1223/20092 sa stanovujú len minimálne 
požiadavky týkajúce sa odbornej prípravy posudzovateľov bezpečnosti výrobkov. Pri 
súčasnom stave právnych predpisov môžu členské štáty pri uznávaní odborných kvalifikácií 
získaných v iných členských štátoch stanoviť vyššie normy, pokiaľ dodržia príslušné 
ustanovenia smernice 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií. K dnešnému dňu neboli 
predložené žiadne dôkazy preukazujúce v tomto prípade porušenie smernice 2005/36/ES 
rakúskymi orgánmi.

Predložené doplňujúce informácie zároveň potvrdzujú, že proti rozhodnutiu rakúskych 
orgánov je možné sa odvolať podľa vnútroštátnych právnych predpisov, čo je v súlade 
s článkom 51 ods. 3 smernice 2005/36/ES. Aby bolo toto odvolanie podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov platné, musí spĺňať tieto požiadavky: musí sa podať správnemu tribunálu 
alebo ústavnému súdu do šiestich týždňov od oznámenia a musí byť podpísané právnikom, 
pokiaľ predkladateľ petície nepreukáže, že nie je schopný znášať náklady takéhoto postupu. 
Podľa poskytnutých informácií predkladateľ petície skutočne podal odvolanie v predpísanej 
lehote rakúskemu ústavnému súdu. Odvolanie však nebolo podpísané právnikom 
a predkladateľ petície nepreukázal, že nie je schopný znášať príslušné náklady. Preto sa zdá, 
že neboli splnené všetky podmienky na podanie odvolania podľa vnútroštátnych právnych 
predpisov. Smernica 2005/36/ES sa výslovne nezaoberá posúdením primeranosti požiadavky 
podpisu právnika.

Okrem toho sa zdá, že údajné rozdiely týkajúce sa úrovne kvalifikácie, ktorú rakúske orgány 
vyžadujú na vykonávanie tohto povolania zamestnancami a samostatne zárobkovo činnými 
osobami, samy osebe nepredstavujú porušenie ustanovení smernice 2005/36/ES. 
Posudzovatelia bezpečnosti výrobkov, ktorí sú samostatne zárobkovo činnými osobami, môžu 
mať ďalšie odborné povinnosti alebo môžu mať oprávnenie na vykonávanie odborných 
činností, na ktoré zamestnanci nie sú oprávnení, čo si môže vyžadovať vyššiu kvalifikáciu. 
Vzhľadom na dostupné informácie nebolo preukázané, že držitelia kvalifikácie získanej 
v iných členských štátoch sú v porovnaní s držiteľmi kvalifikácie získanej v Rakúsku 
diskriminovaní.

Záver
Na základe najnovších prvkov, na ktoré bola Komisia upozornená, a pri súčasnom stave 
právnych predpisov stále nie je možné preukázať, že rakúske orgány sa dopustili údajného 

                                               
1 Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG) – zákon o bezpečnosti potravín a ochrane 
spotrebiteľa).
2 Nariadenie (ES) č. 1223/2009 nahradí smernicu 76/768/EHS 11. júla 2013.
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porušenia smernice 2005/36/ES.


