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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0594/2012, którą złożył R.R. (Niemcy), w sprawie trudności z 
uzyskaniem statusu akredytowanego eksperta 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że napotyka na wielkie trudności w uzyskaniu statusu 
akredytowanego eksperta. Twierdzi on, że wnioskom sprzeciwia się izba przemysłowa i izba 
handlowa, które odgrywają ważną rolę w przyznawaniu statusu eksperta i powoływaniu 
ekspertów, i że w Niemczech nie wprowadzono prawidłowo w życie rozporządzenia (WE) nr 
765/2008 ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącego 
się do warunków wprowadzania produktów do obrotu, ponieważ przestarzałe niemieckie 
struktury w dalszym ciągu mają zbyt duże uprawnienia i traktują duże przedsiębiorstwa w 
sposób bardziej przychylny niż mniejsze. Składający petycję zwraca się o zbadanie kwestii 
wprowadzania w życie tego rozporządzenia przez rząd niemiecki.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Analiza Komisji opiera się na dostępnych informacjach, zgodnie z którymi powoływanie 
ekspertów i uznawanie kwalifikacji uzyskanych przez ekspertów w innych państwach 
członkowskich jest uregulowane w § 36 i 36a niemieckiej ustawy o prowadzeniu działalności 
gospodarczej. Paragrafy te oraz wprowadzanie ich w życie przez izby przemysłowe i 
handlowe działające w charakterze władzy publicznej budzą pewne wątpliwości co do 
zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 765/2008 ustanawiającym wymagania w zakresie 
akredytacji i nadzoru rynku odnoszącego się do warunków wprowadzania produktów do 
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obrotu. Otóż art. 11 ust. 2 tego rozporządzenia stanowi, że władze krajowe akceptują 
certyfikaty akredytacji oraz świadectwa wydane przez akredytowane przez nie jednostki 
oceniające zgodność.
W związku z tym możliwe wydaje się, że składający petycję będący certyfikowanym 
ekspertem w swojej dziedzinie mógł napotkać nadmierne trudności i obciążenia 
administracyjne w uzyskaniu uznania jego kwalifikacji zgodnie z tym rozporządzeniem i tym 
samym w świadczeniu usług.

Wniosek

Europejskie ramy prawne ustanowione na mocy rozporządzenia nr 765/2008 powinny 
wystarczyć, aby składający petycję mógł uzyskać uznanie dotychczasowych certyfikatów 
akredytacji i zostać uznanym przez jednostki działające w charakterze władzy publicznej.

Istnieje jednak możliwość, że niemieckie władze, powołując ekspertów, nie uwzględniają w 
pełni postanowień rozporządzenia. Komisja zwróci się zatem do władz niemieckich z prośbą 
o uzasadnienie stosowanych przez nie praktyk.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV), otrzymana dnia 29 listopada 2013 r.

Komisja rozpoczęła dochodzenie w ramach programu EU Pilot dotyczące uznania 
akredytowanych certyfikatów personelu w ramach niemieckiego systemu dla ekspertów. W 
odpowiedzi niemieckich władz wyjaśniono, że istnieją dwa sposoby ubiegania się o uznanie 
statusu eksperta. 

Jednym z nich jest publiczne mianowanie zgodnie z § 36 ustawy GewO. Na mocy tego 
przepisu właściwe organy w Länder powołują ekspertów dla określonej dziedziny gospodarki, 
jeżeli wnioskodawcy udowodnią posiadanie specjalistycznej wiedzy oraz jeżeli nie ma 
zastrzeżeń odnośnie do ich odpowiedniości. Posiadanie specjalistycznej wiedzy można 
udowodnić między innymi dzięki właściwemu szkoleniu zawodowemu, doświadczeniu 
zawodowemu, wcześniejszym opiniom ekspertów lub pomyślnemu przejściu egzaminu przed 
panelem specjalistów. W ramach tej procedury § 36a GewO reguluje uznawanie kwalifikacji 
zawodowych uzyskanych w innych państwach członkowskich UE. Tacy eksperci mogą 
wówczas rozpocząć pracę na stanowisku eksperta, powołując się na publiczne mianowanie.

Z drugiej strony eksperci mogą udowodnić posiadanie specjalistycznych umiejętności w 
drodze uzyskania świadectwa wydanego przez jednostkę certyfikującą akredytowaną zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 765/2008. Wówczas w swoich działaniach na stanowisku 
eksperta mogą oni powoływać się na swoje certyfikaty zgodnie z właściwymi przepisami.

Te dwa systemy współistnieją ze sobą. Mimo tego świadectwa zgodności wydawane przez 
jednostki certyfikujące mogą być w praktyce uznawane w ramach procesu weryfikacji wiedzy 
specjalistycznej na mocy § 36 GewO. W przypadku gdy zbiegają się wymogi certyfikacji, 
wymagany profil zawodowy i przedmiot certyfikacji, nie ma konieczności przeprowadzenia, 
na przykład, ponownej weryfikacji przez panel specjalistów. W takiej sytuacji wymagana jest 
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jedynie uproszczona procedura mianowania. Niemniej jednak w każdym przypadku właściwy 
organ (Izba) podejmuje decyzję na podstawie przedłożonych dokumentów certyfikacyjnych.

Wniosek

Komisja uważa, że odpowiedź niemieckich władz jest wystarczająca oraz że ich praktyka jest 
zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 765/2008. Aby udowodnić swoje kompetencje jako 
eksperta, składający petycję ma możliwość skorzystania z obu sposobów. Komisja przyjęła 
zatem odpowiedź niemieckich władz udzieloną w ramach programu EU Pilot. W przypadku 
pozyskania dodatkowych informacji dotyczących tej sprawy Komisja wróci do jej 
rozpatrywania.


