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Suġġett: Petizzjoni 0594/2012 imressqa minn R.R. (ta' ċittadinanza Ġermaniża) dwar 
diffikultajiet sabiex wieħed jiġi rikonoxxut bħala espert akkreditat. 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li huwa qed jaffaċċja diffikultajiet kbar fil-kisba tar-rikonoxximent 
bħala espert akkreditat. Huwa jsostni li l-applikazzjonijiet qegħdin jiġu opposti minn kmamar 
tal-kummerċ u tal-industrija, li jilagħbu rwol importanti fir-rikonoxximent u l-ħatra tal-esperti 
u li l-Ġermanja naqset milli timplimenta korrettament id-Direttiva tal-(KE) Nru 765/2008 li 
tistipula r-rekwiżiti għall-akkreditazzjoni u s-sorveljanzi tas-suq relatati mal-promozzjoni tal-
prodotti, peress li l-istrutturi Ġermaniżi li għandhom bżonn jiġu aġġornati qed ikomplu 
jkollhom wisq setgħa, iqiegħdu impriżi kbar f'vantaġġ fuq dawk li huma iżgħar. Il-
petizzjonant qiegħed ifittex investigazzjoni fl-implimentazzjoni tar-regolament mill-Gvern 
Ġermaniż.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-17 ta' Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Frar 2013

L-analiżi tal-Kummissjoni hija msejsa fuq it-tagħrif disponibbli, li skontu §36 u 36a tal-
Gewerbeordnung tal-Ġermanja jipprevedu l-ħatra u r-rikonoxximent ta’ esperti bi kwalifiki 
minn Stat Membru ieħor. Dawn il-paragrafi, kif ukoll l-implimentazzojni tagħhom mill-
kmamar tal-industrija u tal-kummerċ li jaġixxu bħala awtorità pubblika, iqajmu xi dubji dwar 
il-kompatibbiltà tagħhom mar-Regolament (KE) Nru 765/2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti 
għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti. 
Fil-fatt, l-Artikolu 11(2) tar-Regolament 765/2008 jispeċifika li l-awtoritajiet nazzjonali 
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jaċċettaw ċertifikati ta' akkreditazzjoni u attestazzjonijiet maħruġa mill-korpi tal-valutazzjoni 
tal-konformità akkreditati minn korpi tal-akkreditazzjoni nazzjonali.

Għaldaqstant donnu li hu possibbli li l-petizzjonant bħala espert ċertifikat fil-qasam tiegħu 
jista’ jkun li qed jaffaċċja diffikultajiet u piżijiet amministrattivi indebiti biex il-kwalifiki 
tiegħu jiġu rikonoxxuti skont ir-Regolament u għaldaqstant biex jipprovdi s-servizzi tiegħu.

Konklużjoni

Il-qafas legali Ewropew previst permezz tar-Regolament 765/2008 għandu jkun biżżejjed biex 
jagħti lok lill-petizzjonant li jikseb ir-rikonoximent ta’ ċertifikati ta’ akkreditazzjoni eżistenti 
u li jiġi rikonoxxuti minn entitajiet li jaġixxu taħt awtorità pubblika. 

Madankollu, huwa possibbli li l-awtoritajiet Ġermaniżi għadhom ma qisux ir-Regolament 
għalkollox meta jaħtru l-esperti. Il-Kummissjoni għaldaqstant se titlob lill-awtoritajiet 
Ġermaniżi jiġġustifikaw il-prattiki tagħhom.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fid-29 ta’ Novembru 2013

Il-Kummissjoni nediet inkjesta EU Pilot dwar ir-rikonoxximent ta' ċertifikati akkreditati tal-
persunal fil-qafas tas-sistema Ġermaniża għall-esperti. Ir-risposta tal-awtoritajiet Ġermaniżi 
ċċarat li hemm żewġ rotot sabiex titfittex pożizzjoni rikonoxxuta bħala espert. 

Minn banda dan huwa appuntament pubbliku skont §36 GewO. Taħt din id-dispożizzjoni l-
korpi kompetenti fil-Länder jaħtru esperti għal qasam ekonomiku speċifiku jekk l-applikanti 
jippruvaw il-kompetenza speċjali tagħhom u ma jkunx hemm riżervi dwar l-idoneità tagħhom. 
Kompetenza speċjali tista' tiġi testimonjata, inter alia, b'taħriġ relevanti professjonali, l-
esperjenza professjonali, opinjonijiet esperti preċedenti jew suċċess f'eżami quddiem panel 
speċjalizzat. F'din il-proċedura, § 36a GewO tirregola r-rikonoxximent ta' kwalifiki 
professjonali li nkisbu fi Stati Membri oħra tal-UE. Dawn l-esperti jistgħu sussegwentement 
jibdew jaħdmu bħala tali, bi kwotazzjoni tal-ħatra pubblika tagħhom.

Mill-banda l-oħra, l-esperti jistgħu jixhdu l-ħiliet tagħhom permezz ta' attestazzjoni minn korp 
ta' aċċertifikazzjoni akkreditat skont ir-Regolament (KE) Nru 765/2008. Fl-attivitajiet 
tagħhom bħala esperti huma jistgħu sussegwentement jikkwotaw iċ-ċertifikazzjoni tagħhom 
skont ir-regoli relevanti.

Dawn iż-żewġ sistemi jikkoeżistu Minkejja dan, attestazzjonijiet ta' konformità mogħtija mill-
korpi ta' ċertifikazzjoni jistgħu jiġu rikonoxxuti fil-prattika bħala parti mill-proċess ta' verifika 
ta' kompetenza speċjali taħt § 36 GewO. Fejn ir-rekwiżiti ta' ċertifikazzjoni, il-profil 
professjonali meħtieġ u s-sustanza tal-eżami ta' ċertifikazzjoni jikkoinċidu, mhemmx għalfejn 
ikun hemm e.ż. verifika mġedda minn panel speċjalizzat. F'dak il-każ hija meħtieġa biss 
proċedura ta' ħatra issimplifikata. Madankollu tittieħed deċiżjoni mill-korp kompetenti (Awla) 
f'kull każ individwali fid-dawl tad-dokumenti ta' ċertifikazzjoni previsti.

Konklużjoni
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Il-Kummissjoni tqis ir-risposta tal-awtoritajiet Ġermaniżi bħala suffiċjenti u l-prattika 
tagħhom bħala konformi mar-Regolament (KE) Nru 765/2008. Il-petizzjonant għandu l-
possibbiltà li jsegwi waħda miż-żewġ rotot sabiex juri l-kompetenza tiegħu bħala espert. Il-
Kummissjoni b'hekk aċċettat ir-risposta tal-awtoritajiet Ġermaniżi fl-EU Pilot. Hija se ssegwi 
din il-kwistjoni jekk informazzjoni addizzjonali rigward dan il-każ issir disponibbli.


