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Θέμα: Αναφορά 0594/2012, του R.R., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
δυσκολία αναγνώρισής του ως διαπιστευμένου εμπειρογνώμονα 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διατείνεται ότι αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες να επιτύχει την αναγνώρισή 
του ως διαπιστευμένος εμπειρογνώμονας. Ισχυρίζεται ότι οι αιτήσεις απορρίπτονται από 
βιομηχανικά και εμπορικά επιμελητήρια, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση 
και τον διορισμό εμπειρογνωμόνων, και ότι η Γερμανία δεν εφαρμόζει ορθά την οδηγία (ΕΚ) 
αριθ. 765/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς 
όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων, δεδομένου ότι οι απαρχαιωμένες δομές της 
Γερμανίας εξακολουθούν να έχουν υπερβολικά μεγάλη εξουσία, θέτοντας τις μεγάλες 
επιχειρήσεις σε πλεονεκτικότερη θέση σε σχέση με τις μικρότερες. Ο αναφέρων ζητεί έρευνα 
για την εφαρμογή της κανονιστικής ρύθμισης από τη γερμανική κυβέρνηση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Η ανάλυση της Επιτροπής βασίζεται στις διαθέσιμες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες τα 
άρθρα 36 και 36α του γερμανικού κανονισμού περί επιτηδευμάτων (Gewerbeordnung) 
προβλέπουν τον διορισμό και την αναγνώριση εμπειρογνωμόνων με τίτλους από άλλο κράτος 
μέλος. Τα εν λόγω άρθρα, καθώς και η εφαρμογή τους από τα βιομηχανικά και εμπορικά 
επιμελητήρια, ως δημόσιες αρχές, εγείρουν ορισμένες αμφιβολίες όσον αφορά τη 
συμβατότητα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων 
διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων. Μάλιστα, 
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το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού 765/2008 ορίζει ότι οι εθνικές αρχές αποδέχονται 
τα πιστοποιητικά διαπίστευσης και τις βεβαιώσεις που εκδίδονται από οργανισμούς 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης οι οποίοι έχουν λάβει διαπίστευση από εθνικούς οργανισμούς 
διαπίστευσης.

Επομένως, είναι πιθανόν ο αναφέρων, ως πιστοποιημένος εμπειρογνώμονας στον κλάδο του, 
να αντιμετωπίζει αδικαιολόγητες δυσκολίες και διοικητικό φόρτο για την αναγνώριση των 
τίτλων του σύμφωνα με τον κανονισμό και, κατά συνέπεια, για την παροχή των υπηρεσιών 
του.

Συμπέρασμα

Το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο που προβλέπεται από τον κανονισμό 765/2008 θα πρέπει είναι 
επαρκές ώστε ο αναφέρων να επιτύχει την αναγνώριση των υφιστάμενων πιστοποιητικών 
διαπίστευσης και να αναγνωριστεί από φορείς που λειτουργούν ως δημόσιες αρχές. 

Ωστόσο, υπάρχει πιθανότητα οι γερμανικές αρχές να μη λαμβάνουν πλήρως υπόψη τον 
κανονισμό κατά τον διορισμό εμπειρογνωμόνων. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα ζητήσει να 
ενημερωθεί από τις γερμανικές αρχές σχετικά με την αιτιολόγηση των πρακτικών τους.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ), που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2013

Η Επιτροπή υπέβαλε ερώτημα «EU Pilot» σχετικά με την αναγνώριση των διαπιστευμένων 
πιστοποιητικών προσωπικού στο πλαίσιο του γερμανικού συστήματος για τους 
εμπειρογνώμονες. Με την απάντηση των γερμανικών αρχών αποσαφηνίζεται ότι υπάρχουν 
δύο διαδικασίες με τις οποίες μπορεί να επιδιωχθεί η αναγνώριση ενός ατόμου ως 
εμπειρογνώμονα. 

Αφενός, ο δημόσιος διορισμός σύμφωνα με το άρθρο 36 του κανονισμού περί 
επιτηδευμάτων. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, οι αρμόδιοι φορείς στα ομόσπονδα κρατίδια 
διορίζουν εμπειρογνώμονες για έναν συγκεκριμένο οικονομικό κλάδο, εφόσον οι αιτούντες 
αποδείξουν την ειδική εμπειρογνωμοσύνη τους και δεν υπάρχουν επιφυλάξεις όσον αφορά 
την καταλληλότητά τους. Η ειδική εμπειρογνωμοσύνη μπορεί να αποδειχθεί, μεταξύ άλλων, 
με τη σχετική επαγγελματική κατάρτιση, την επαγγελματική εμπειρία, τυχόν προηγούμενες 
πραγματογνωμοσύνες ή την επιτυχή εξέταση από επιτροπή ειδικών. Στη διαδικασία αυτή, το 
άρθρο 36α του κανονισμού περί επιτηδευμάτων ρυθμίζει την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων που έχουν αποκτηθεί σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι 
εμπειρογνώμονες αυτοί μπορούν στη συνέχεια να ξεκινήσουν να εργάζονται υπό την ιδιότητα 
αυτή, επικαλούμενοι τον δημόσιο διορισμό τους.

Αφετέρου, οι εμπειρογνώμονες μπορούν να αποδείξουν τις ειδικές δεξιότητές τους μέσω 
πιστοποίησης από αντίστοιχο φορέα διαπιστευμένο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
765/2008. Στη συνέχεια, μπορούν κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους ως 
εμπειρογνώμονες να επικαλούνται την πιστοποίησή τους σύμφωνα με τους σχετικούς 
κανόνες.
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Τα δύο αυτά συστήματα συνυπάρχουν. Παρόλα αυτά, οι πιστοποιήσεις συμμόρφωσης που 
παρέχονται από οργανισμούς πιστοποίησης μπορούν να αναγνωριστούν στην πράξη ως 
τμήμα της διαδικασίας ελέγχου της ειδικής εμπειρογνωμοσύνης σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
κανονισμού περί επιτηδευμάτων. Στις περιπτώσεις στις οποίες οι απαιτήσεις πιστοποίησης, το 
απαιτούμενο επαγγελματικό προφίλ και το περιεχόμενο της εξέτασης πιστοποίησης 
συμπίπτουν, δεν απαιτείται εκ νέου έλεγχος από επιτροπή ειδικών. Εν προκειμένω απαιτείται 
μόνο μια απλουστευμένη διαδικασία διορισμού. Ωστόσο, η απόφαση λαμβάνεται από τον 
αρμόδιο φορέα (επιμελητήριο) για κάθε μεμονωμένη περίπτωση, βάσει των εγγράφων 
πιστοποίησης που προσκομίζονται.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η απάντηση των γερμανικών αρχών είναι ικανοποιητική, και η 
πρακτική τους σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Ο αιτών έχει τη δυνατότητα 
να ακολουθήσει όποια από τις δύο διαδικασίες επιθυμεί, προκειμένου να αποδείξει τις 
ικανότητές του ως εμπειρογνώμονας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποδέχθηκε την απάντηση 
των γερμανικών αρχών στο ερώτημα «EU Pilot». Θα συνεχίσει να παρακολουθεί το ζήτημα, 
σε περίπτωση που προκύψουν περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με την παρούσα υπόθεση.


