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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója jelzi, hogy jelentős nehézségekbe ütközik akkreditált szakértőként való 
elismerésének megszerzése során. A petíció benyújtója kifejti, hogy a szakértők 
akkreditálásában és kinevezésében fontos szerepet játszó ipari és kereskedelmi kamarák 
elutasítják a kérelmeket, valamint hogy Németország nem alkalmazta megfelelően a termékek 
forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról 
szóló 765/2008/EK irányelvet, mivel Németország elavult struktúráinak még mindig túl nagy 
hatalmuk van, és a nagyvállalkozásokat előnyben részesítik a kisebbekkel szemben. A petíció 
benyújtója a rendelet német kormány általi alkalmazásának kivizsgálását kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

A Bizottság elemzése a rendelkezésre álló információkon alapul, melyek szerint a német 
ipartörvény (Gewerbeordnung) 36. és 36a. §-a előirányozza a más tagállamban szerzett 
képesítéssel rendelkező szakértők kinevezését és akkreditálását. E paragrafusok, valamint az 
állami hatóságként fellépő kereskedelemi és iparkamarák általi végrehajtásuk kétségeket 
vetnek fel a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak 
megállapításáról szóló 765/2008/EK rendelettel való összeegyeztethetőségük tekintetében. 
Valójában a 765/2008/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy a nemzeti 
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hatóságok elfogadják a nemzeti akkreditáló testületek által akkreditált megfelelőségértékelő 
szervezetek által kiadott akkreditálási okiratokat és tanúsítványokat.
Ezáltal lehetségesnek tűnik, hogy a petíció benyújtója, szakterületén hiteles szakértőként 
indokolatlan nehézségekkel és adminisztratív terhekkel szembesül képesítéseinek a rendelettel 
összhangban történő elismertetése, és így szolgáltatásai nyújtása során.

Következtetés

A 765/2008/EK rendelet által előírt európai jogi keretnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy 
a petíció benyújtója megszerezhesse a meglévő akkreditált okiratok elismerését, és ezeknek az 
állami hatóságként fellépő testületek általi elismerését. 

Lehetséges azonban, hogy a szakértők kinevezésekor a német hatóságok nem veszik teljes 
mértékben figyelembe a rendeletet. A Bizottság ezért vizsgálatot fog folytatni a német 
hatóságokkal együtt az általuk alkalmazott gyakorlat indokolásáról.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2013. november 29.

A Bizottság uniós kísérleti vizsgálatot indított a német szakértői rendszer keretében a 
személyzet akkreditált tanúsítványainak elismerésével kapcsolatban. A német hatóságok 
válasza egyértelművé tette, hogy a szakértőként való elismertetésnek két módja van. 

A német ipartörvény (GewO) 36. §-ával összhangban ez egyfelől történhet hatósági kinevezés 
útján. A rendelkezés alapján a szövetségi tartomány illetékes testületei nevezik ki egy adott 
gazdasági terület szakértőit, amennyiben a jelöltek bizonyosságot tesznek vonatkozó 
szakértelmükről és alkalmasságukkal kapcsolatban nem merülnek fel aggályok. Egy adott 
témában való jártasság többek között bizonyítható a vonatkozó szakmai képzés vagy szakmai 
tapasztalat igazolásával, korábbi szakértői véleményekkel vagy szakértői bizottság előtt tett 
sikeres vizsgával. A GewO 36a. §-a szabályozza a többi uniós tagállamban szerzett szakmai 
képesítések elismerését is az eljárás során. A jelöltek ezt követően kezdhetnek hatósági 
kinevezésükre hivatkozva szakértőként dolgozni.

Másfelől a szakértőknek lehetőségük van szakértelmük bizonyítására a 765/2008/EK 
rendelettel összhangban akkreditált tanúsító szerv által kiadott tanúsítvánnyal is. Szakértőként 
folytatott tevékenységük során a továbbiakban a vonatkozó szabályok szerint hivatkozhatnak 
a tanúsítványukra.

Ez a két rendszer párhuzamosan működik. Mindezek ellenére a tanúsító szerv által kiadott 
megfelelőségi tanúsítványok gyakorlatban elismerhetők a szakértelem GewO 36. §-a szerinti 
ellenőrzési folyamatának részeként. Amennyiben a tanúsítvány megszerzésére vonatkozó 
követelmények, ez elvárt szakmai kompetenciák és az akkreditációs vizsgálat lényegi 
eredménye egybeesik, nincs szükség például a szakértői bizottság általi újabb ellenőrzésre. 
Ilyen esetben csak egy egyszerűsített kinevezési eljárást kell alkalmazni. A döntést azonban 
minden egyes esetben az illetékes testület (kamara) hozza meg a benyújtott tanúsító 
dokumentumok alapján.
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Következtetés

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a német hatóságok válasza kielégítő és gyakorlatuk 
összhangban van a 765/2008/EK rendelettel. A petíció benyújtójának lehetősége van a két 
megoldás közötti választásra annak érdekében, hogy bizonyítani tudja szakértői 
kompetenciáját. A Bizottság ezért elfogadta a német hatóságoknak az uniós kísérlet során 
nyújtott válaszát. Amennyiben az üggyel kapcsolatban további információhoz jut, újra 
foglalkozni fog azzal.


