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Temats: Lūgumraksts Nr. 0594/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais R. R., par 
grūtībām tikt atzītam par akreditētu ekspertu 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka viņš saskaras ar grūtībām tikt atzītam par akreditētu 
ekspertu. Viņš apgalvo, ka pret pieteikumiem iebilst rūpniecības un tirdzniecības palātas, 
kurām ir nozīmīga loma ekspertu atzīšanā un iecelšanā, un ka Vācija nepareizi īsteno Regulu 
(EK) 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz 
produktu tirdzniecību, ņemot vērā, ka Vācijas novecojušām struktūrām joprojām ir pārāk 
daudz pilnvaru un tās dod lielākas priekšrocības nevis maziem, bet lieliem uzņēmumiem. 
Lūgumraksta iesniedzējs lūdz veikt izmeklēšanu par to, kā Vācijas valdība īsteno šo regulu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 17 septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Komisijas analīze ir balstīta uz esošo informāciju, saskaņā ar kuru Vācijas Tirdzniecības,
amatniecības un rūpniecības likuma (Gewerbeordnung) 36. un 36.a paragrāfā ir paredzēts, ka 
ekspertiem ar citās dalībvalstīs iegūtu kvalifikāciju ir nepieciešama iecelšana amatā un 
atzīšana. Šie paragrāfi, kā arī veids, kā tos īsteno rūpniecības un tirdzniecības palātas, kas 
darbojas kā publiska institūcija, rada zināmas šaubas par to atbilstību Regulai (EK) 
Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu 
tirdzniecību. Patiesībā Regulas (EK) Nr. 765/2008 11. panta 2. punktā noteikts, ka valsts 
iestādes pieņem akreditācijas sertifikātus un apliecinājumus, ko izdevušas atbilstības 
novērtējuma struktūras, kuras ir akreditējušas valsts akreditācijas struktūras.
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Tādēļ šķiet iespējams, ka lūgumraksta iesniedzējs kā savā jomā sertificēts eksperts var 
saskarties ar nepamatotām grūtībām un administratīvo slogu, panākot savas kvalifikācijas 
atzīšanu atbilstīgi šīs regulas noteikumiem, un tādēļ arī sniedzot savus pakalpojumus.

Secinājums

Regulā (EK) Nr. 765/2008 paredzētajam Eiropas tiesiskajam regulējumam jābūt pietiekamam, 
lai ļautu lūgumraksta iesniedzējam iegūt viņam piešķirto akreditācijas apliecību atzīšanu un 
lai viņu atzītu struktūras, kas darbojas publiskas iestādes uzraudzībā. 

Tomēr pastāv iespēja, ka Vācijas iestādes, ieceļot ekspertus, neņem šo regulu pilnībā vērā. 
Tādēļ Komisija lūgs Vācijas iestādēm pamatot savu īstenoto praksi.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2013. gada 29. novembrī

Komisija ir sākusi ES papildu izmeklēšanu saistībā ar personāla akreditēto sertifikātu atzīšanu 
Vācijas ekspertu sistēmā. Vācijas iestāžu atbildē ir paskaidrots, ka pastāv divi veidi, kā tikt 
atzītam par ekspertu. 

No vienas puses, saskaņā ar Vācijas Tirdzniecības, amatniecības un rūpniecības likuma 
(GewO) 36. paragrāfu tā ir oficiāla iecelšana amatā. Šajā paragrāfā noteikts, ka federālo zemju 
kompetentās iestādes ieceļ ekspertus konkrētās ekonomikas jomās, ja pretendenti pierāda 
savas īpašās padziļinātās zināšanas un nav iebildumu attiecībā uz viņu piemērotību. Īpašās 
padziļinātās zināšanas cita starpā var apliecināt ar atbilstīgu profesionālo apmācību, 
profesionālo pieredzi, iepriekšējiem eksperta atzinumiem vai sekmīgi nokārtojot īpašas 
speciālistu grupas rīkotu eksāmenu.  Šajā procedūrā 36.a paragrāfs reglamentē to profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu, kas iegūtas citās ES dalībvalstīs. Šādi eksperti var attiecīgi sākt darbu 
konkrētajā jomā, atsaucoties uz savu oficiālo iecelšanu.

No otras puses, eksperti var pierādīt savas īpašās zināšanas, saņemot atestāciju no 
sertifikācijas iestādes, kas akreditēta atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 765/2008 noteikumiem. 
Veicot eksperta pienākumus, viņi pēc tam var atsaukties un savu sertifikāciju atbilstīgi 
attiecīgajiem noteikumiem.

Šīs divas sistēmas darbojas paralēli. Neraugoties uz to, sertifikācijas iestāžu izsniegtos 
atbilstības sertifikātus praksē var atzīt, īstenojot īpašo speciālo zināšanu pārbaudes procesu, 
kas paredzēts GewO 36. paragrāfā. Ja sertifikācijas prasības, nepieciešamas profesionālais 
profils un sertificēšanas eksāmenu saturs atbilst, nav nepieciešams, lai piemēram, īpaša 
speciālistu grupa, veiktu atkārtotu pārbaudi. Šādā gadījumā ir nepieciešama tikai vienkāršota 
iecelšanas procedūra. Tomēr lēmumu katrā konkrētajā gadījumā pieņem kompetentā iestāde 
(palāta), ņemot vērā iesniegtos sertifikācijas dokumentus.

Secinājums

Komisija uzskata, ka šī Vācijas iestāžu atbilde ir pietiekama un to īstenotā prakse atbilst 
Regulas (EK) Nr. 765/2008 noteikumiem. Lūgumraksta iesniedzējam ir iespēja izmantot 
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vienu šo šiem abiem veidiem, lai pierādītu savu kā eksperta kompetenci. Tādēļ Komisija ir 
pieņēmusi Vācijas iestāžu atbildi saistībā ar šo ES papildu izmeklēšanu. Tā turpinās izskatīt 
minēto jautājumu, ja tiks saņemta papildu informācija par šo lietu.


