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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

29.11.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0594/2012, внесена от Р.Р., с немско гражданство, относно 
трудностите да бъде признат за акредитиран експерт

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че се е сблъскал с големи трудности да бъде признат 
за акредитиран експерт. Той твърди, че заявленията му се отхвърлят от промишлени и 
търговски камари, които играят важна роля по отношение на признаването и 
назначаването на експерти, и че Германия не прилага правилно Директива (ЕО) № 
765/2008 за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с 
предлагането на пазара на продукти, като остарелите структури на Германия 
продължават да имат прекалено голяма мощ и дават предимство на големите 
предприятия пред малките. Вносителят на петицията моли за разследване във връзка с 
прилагането на регламента от правителството на Германия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Анализът на Комисията се основава на наличната информация, съгласно която 
параграфи 36 и 36а от германския Кодекс за упражняването на професионална дейност 
в областта на занаятите, търговията и промишлеността (Gewerbeordnung) предвиждат 
назначаването и признаването на експерти с квалификация от друга държава членка. 
Тези параграфи, както и прилагането им от промишлените и търговски камари, 
действащи като публични органи, пораждат известни съмнения относно 
съвместимостта с Регламент (ЕО) № 765/2008 за определяне на изискванията за 
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акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти. 
Всъщност член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 765/2008 постановява, че 
националните органи приемат сертификатите и удостоверенията, издадени от органите 
за оценяване на съответствието, акредитирани от националните органи по акредитация.

Ето защо изглежда, че е възможно вносителят на петицията като сертифициран в 
областта си експерт да среща прекомерни трудности и административни пречки по 
отношение на признаването на квалификациите му в съответствие с регламента и 
съответно при предоставяне на услугите си.

Заключение

Европейската правна рамка, предвидена в Регламент № 765/2008, следва да е 
достатъчна, за да позволи на вносителя на петицията да получи признание на 
наличните сертификати за акредитация и да бъде признат от органи, действащи като 
органи на публичната власт. 

Възможно е обаче при назначаването на експерти германските органи да не се 
съобразяват напълно с регламента. По тази причина Комисията ще извърши съвместно 
с германските органи проучване с цел обосновка на тяхната практика.

4. Отговор на Комисията (REV), получен на 29 ноември 2013 г.

В рамките на EU Pilot Комисията започна разследване на равнището на ЕС относно 
признаване на акредитираните сертификати на персонал в рамките на германската 
система за експерти. От отговора на германските органи става ясно, че има два начина 
за признаване на статут на експерт. 

От една страна, в съответствие с §36 от Кодекса за упражняването на професионална 
дейност в областта на занаятите, търговията и промишлеността това е публичното 
назначаване.  Съгласно тази разпоредба компетентните органи в отделните провинции
назначават експерти за определена икономическа област, ако кандидатите докажат, че 
разполагат със специализирани познания и ако не съществуват резерви по отношение 
на техните качества.  Наличието на специализирани познания може да бъде доказано, 
наред с другото, чрез съответно професионално обучение, професионален опит, 
предишни експертни становища или успешно положен изпит пред специализирана 
комисия. При тази процедура §36а от Кодекса урежда признаването на 
професионалните квалификации, придобити в други държави – членки на ЕС. 
Впоследствие тези експерти могат да започнат да работят като такива, като се 
позовават на публичното си назначаване.

От друга страна, експертите могат да докажат своите специализирани умения 
посредством удостоверение, издадено от орган за сертифициране, акредитиран в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008. В своята дейност като експерти те могат 
впоследствие да се позовават на факта, че са сертифицирани, в съответствие с 
приложимите разпоредби.
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Тези две системи съществуват успоредно. Освен това удостоверенията за съответствие, 
издадени от сертифициращите органи, могат да бъдат признати на практика като част 
от процеса на проверка на специализираните познания съгласно § 36 от Кодекса. При 
положение че изискванията за сертифициране, професионалният профил, който се 
изисква, и съдържанието на изпита за сертифициране съвпадат, не е необходимо да 
бъде извършена например нова проверка от страна на специализирана комисия. В такъв 
случай е необходима само опростена процедура за назначаване. Въпреки това 
решението се взема от компетентния орган (камара) във всеки отделен случай въз 
основа на предоставените документи.

Заключение

Комисията счита, че отговорът на германските власти е достатъчен, а тяхната практика 
– в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008. Вносителят на петицията има 
възможността да избере един от двата начина за доказване на компетентността си като 
експерт. Поради това Комисията прие отговора на германските органи в EU Pilot. Тя ще 
продължава да следи въпроса, в случай че се получи допълнителна информация във 
връзка с него.


