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Tema: Peticija Nr. 0594/2012 dėl pripažinimo akredituotu ekspertu sunkumų, kurią 
pateikė Vokietijos pilietis R. R. 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad patiria didelių sunkumų norėdamas būti pripažintas 
akredituotu ekspertu. Jis tvirtina, kad prašymus užginčijo pramonės ir prekybos rūmai, kurie 
turi didžiulės įtakos pripažįstant ir paskiriant ekspertus, ir kad Vokietija neteisingai taiko 
Reglamentą (EB) Nr. 765/2008, nustatantį su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir 
rinkos priežiūros reikalavimus, atsižvelgiant į tai, kad pasenusios Vokietijos struktūros ir 
toliau turi pernelyg daug galios, suteikdamos didelėms įmonėms privalumų, palyginti su 
mažomis. Peticijos pateikėjas siekia, kad būtų atliktas tyrimas, kaip Vokietijos vyriausybė 
įgyvendina šį reglamentą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Komisijos analizė pagrįsta turima informacija, kuria remiantis Vokietijos profesinės veiklos 
kodekso 36 ir 36a dalyse numatytas ekspertų, turinčių kitų valstybių narių kvalifikacijas, 
paskyrimas ir pripažinimas. Šios dalys ir tai, kaip jas įgyvendina kaip valstybės institucija 
veikdami pramonės ir prekybos rūmai, kelia tam tikrų abejonių dėl jų atitikties Reglamento 
(EB) Nr. 756/2008, nustatančio su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos 
priežiūros reikalavimus, nuostatoms. Iš tiesų Reglamento Nr. 765/2008 11 straipsnio 2 dalyje 
nurodoma, kad nacionalinės valdžios institucijos pripažįsta akreditavimo pažymėjimus ir 
patvirtinimus, kuriuos išdavė nacionalinių akreditavimo įstaigų akredituotos atitikties 
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vertinimo įstaigos.
Todėl atrodo, kad peticijos pateikėjas, kaip pažymėjimą turintis šios srities ekspertas, 
siekdamas, kad jo kvalifikacija būtų pripažinta pagal reglamentą ir jis galėtų teikti savo 
paslaugas, susiduria su pernelyg dideliais sunkumais ir administracine našta.

Išvada

Reglamente Nr. 765/2008 numatytos Europos teisinės sistemos turėtų pakakti, kad peticijos 
pateikėjo turimi akreditavimo pažymėjimai galėtų būti pripažinti ir jį pripažintų valdžios 
institucijoms pavaldūs subjektai. 

Tačiau gali būti, kad Vokietijos valdžios institucijos, paskirdamos ekspertus, nevisapusiškai 
atsižvelgia į reglamentą. Todėl Komisija su Vokietijos valdžios institucijomis aiškinsis jų 
veiksmų motyvus.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2013 m. lapkričio 29 d.

Komisija pradėjo „EU Pilot“ tyrimą dėl asmens akreditavimo pažymėjimų pripažinimo pagal 
Vokietijos ekspertų sistemą. Vokietijos valdžios institucijos savo atsakyme paaiškino, kad yra 
du būdai, kaip galima tapti pripažintu ekspertu. 

Pirmas būdas – viešas paskyrimas pagal Vokietijos profesinės veiklos kodekso 36 dalį.  Pagal 
šią nuostatą kompetentingos žemių (vok. Länder) institucijos skiria ekspertus konkrečiai 
ekonominei sričiai, jeigu pareiškėjai įrodo turintys specialios kompetencijos, ir jeigu nėra 
jokių išlygų, susijusių su jų atitikimu. Speciali kompetencija gali būti įrodyta, be kita ko,
atitinkamu profesiniu išsilavinimu, profesine patirtimi, ankstesnių ekspertų nuomone arba 
išlaikant specialistų grupės surengtą egzaminą. Šiuo atveju Vokietijos profesinės veiklos 
kodekso 36 dalimi nustatomas profesinės kvalifikacijos, įgytos kitoje ES valstybėje narėje, 
pripažinimas. Šie ekspertai gali vėliau pradėti dirbti pagal profesiją nurodant jų viešą 
paskyrimą;

Kitas būdas – ekspertai gali įrodyti jų specialius sugebėjimus pateikdami patvirtinimą, išduotą 
sertifikavimo įstaigos, kuri akredituota pagal Reglamentą (EB) Nr. 765/2008. Savo darbinėje 
ekspertų veikloje jie gali vėliau nurodyti savo pažymėjimą remdamiesi atitinkamomis 
taisyklėmis.

Šios dvi sistemos veikia kartu. Nepaisant to, pagal Vokietijos profesinės veiklos kodekso 
36 dalį sertifikavimo įstaigų atitikties pažymėjimai gali būti faktiškai pripažinti kaip 
specialios kompetencijos patikrinimo procedūros dalis. Jeigu sertifikavimo reikalavimai, 
reikalaujama profesinė patirtis ir sertifikavimo egzamino turinys sutampa, tuomet nereikia, 
tarkim, pakartotinio specialistų grupės patikrinimo. Šiuo atveju reikalinga tik supaprastinta 
skyrimo tvarka. Tačiau kompetentingos institucijos (Pramonės ir prekybos rūmai) priima 
individualų sprendimą kiekvienam atvejui, atsižvelgdamos į pateiktus sertifikavimo 
dokumentus.
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Išvada

Komisija mano, kad Vokietijos valdžios institucijų atsakymas yra pakankamas ir kad jų 
veiksmai atitinka Reglamentą (EB) Nr. 765/2008. Peticijos pateikėjas gali pasirinkti vieną iš 
šių dviejų būdų, kad įrodytų savo, kaip eksperto, kompetenciją. Todėl Komisija, atlikdama 
„EU Pilot“ tyrimą, priėmė Vokietijos valdžios institucijų atsakymą. Ji toliau nagrinės šį atvejį, 
jeigu atsiras papildomos su šiuo klausimu susijusios informacijos.“


