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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0594/2012 af R.R., tysk statsborger, om vanskeligheder ved at 
opnå anerkendelse som akkrediteret ekspert 

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at han oplever store vanskeligheder med at blive anerkendt som 
akkrediteret ekspert. Han anfører, at hans ansøgninger afvises af industri- og handelskamre, 
som spiller en afgørende rolle i forbindelse med anerkendelse og udpegelse af eksperter, og at 
Tyskland ikke gennemfører forordning (EF) nr. 765/2008 om akkrediterings- og 
markedstilsynskrav i forbindelse med markedsføring af produkter korrekt, eftersom Tysklands 
forældede strukturer fortsat har for stor magt og giver store virksomheder fordele i forhold til 
mindre virksomheder. Andrageren ønsker en undersøgelse af den tyske regerings 
gennemførelse af den nævnte forordning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

Kommissionens analyse er baseret på de tilgængelige oplysninger, ifølge hvilke §36 og 36a i 
den tyske lov om handel, håndværk og industri (Gewerbeordnung) fastsætter bestemmelser 
om udpegelse og anerkendelse af eksperter med kvalifikationer fra en anden medlemsstat. 
Disse paragraffer og deres gennemførelse af industri- og handelskamrene i deres egenskab af 
offentlige myndigheder rejser tvivl om deres forenelighed med forordning (EF) nr. 765/2008, 
hvori der fastsættes krav til akkreditering og markedstilsyn i forbindelse med markedsføring 
af produkter. Faktisk fastsætter artikel 11, stk. 2, i forordning 765/2008, at nationale 
myndigheder accepterer akkrediteringscertifikater og -attestationer udstedt af de 
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overensstemmelsesvurderingsorganer, der er akkrediteret af de nationale 
akkrediteringsorganer.

Det forekommer derfor muligt, at andrageren som certificeret ekspert på sit område kan 
opleve urimelige vanskeligheder og administrative byrder ved at få sine kvalifikationer 
anerkendt i overensstemmelse med forordningen og derfor ved at kunne levere sine 
tjenesteydelser.

Konklusion

Den europæiske lovramme, som er fastsat i forordning 765/2008, burde være tilstrækkelig til 
at gøre det muligt for andrageren at opnå anerkendelse af eksisterende 
akkrediteringscertifikater og blive anerkendt af enheder, der handler under offentlig 
myndighed. 

Det er imidlertid muligt, at de tyske myndigheder ikke til fulde tager hensyn til forordningen, 
når de udpeger eksperter. Kommissionen vil derfor sende en forespørgsel til de tyske 
myndigheder vedrørende begrundelsen for deres praksis.

4. Kommissionens svar(REV), modtaget den 29. november 2013

Kommissionen indledte en pilotundersøgelse vedrørende anerkendelse af 
akkrediteringscertifikater for personale inden for rammerne af den tyske ordning for 
eksperter. Svaret fra de tyske myndigheder præciserede, at der er to procedurer for ansøgning 
om anerkendelse som ekspert. 

På den ene side gennem offentlig udnævnelse i overensstemmelse med artikel 36 i GewO. I 
henhold til denne bestemmelse udpeger de kompetente organer i delstaterne eksperter inden 
for et bestemt økonomisk område, hvis ansøgerne kan dokumentere deres særlige ekspertise, 
og der ikke er forbehold vedrørende deres egnethed. Særlig ekspertise kan dokumenteres bl.a. 
ved relevant faglig uddannelse, erhvervserfaring, tidligere ekspertudtalelser eller positivt 
resultat af en eksaminering foretaget af et panel af eksperter. I denne procedure finder artikel 
36a i GewO anvendelse, hvad angår anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, der er 
erhvervet i andre EU-medlemsstater. Disse eksperter kan efterfølgende begynder at arbejde 
som sådan under henvisning til deres offentlige udnævnelse;

På den anden side kan eksperter godtgøre deres særlige kompetencer ved hjælp af en attest fra 
et certificeringsorgan, der er akkrediteret i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 765 
/2008. De kan som led i deres aktiviteter som eksperter efterfølgende henvise til deres 
certificering i overensstemmelse med de relevante regler.

Disse to procedurer eksisterer side om side. Ikke desto mindre kan overensstemmelsesattester 
udleveret af certificeringsorganer i praksis anerkendes som en del af processen med kontrol af 
den særlige ekspertise i medfør af artikel 36 i GewO. Hvis certificeringskravene, den faglige 
profil og indholdet af certificeringseksamineringen er sammenfaldende, er det ikke 
nødvendigt med f.eks. en fornyet kontrol af en specialistpanel. I dette tilfælde er der kun 
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behov en forenklet udnævnelsesprocedure. Men den kompetente instans (kammer) træffer 
afgørelse i hvert enkelt tilfælde i lyset af de forelagte certificeringsdokumenter.

Konklusion

Kommissionen mener, at de tyske myndigheders svar er fyldestgørende, og at deres praksis er 
i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 765/2008. Andrageren har mulighed for at vælge 
en af de to måder at godtgøre sin kompetence som ekspert på. Kommissionen har derfor 
accepteret de tyske myndigheders svar på pilotundersøgelsen. Den vil forfølge spørgsmålet 
yderligere, hvis der fremkommer supplerede oplysninger vedrørende sagen.


