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întâmpinate în recunoașterea statutului de expert acreditat 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul menționează că întâmpină mari dificultăți în obținerea recunoașterii statutului de 
expert acreditat. Petiționarul susține că camerele de industrie și comerț, care joacă un rol 
important în recunoașterea și numirea experților, resping cererile primite și că Germania nu a 
pus în aplicare corect Regulamentul (CE) nr. 765/2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și 
de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor, dat fiind faptul că 
vechile structuri din Germania continuă să aibă prea multă putere, avantajând întreprinderile 
mari în detrimentul celor mici. Petiționarul dorește investigarea punerii în aplicare a 
regulamentului de către guvernul german.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Analiza Comisiei se bazează pe informațiile disponibile, potrivit cărora paragrafele 36 și 36a 
din legea germană Gewerbeordnung prevăd numirea și recunoașterea experților care dețin 
calificări dintr-un alt stat membru. Aceste paragrafe, precum și punerea lor în aplicare de către 
camerele de industrie și de comerț care acționează în calitate de autorități publice, suscită 
unele îndoieli cu privire la compatibilitatea lor cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 de 
stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește 
comercializarea produselor. De fapt, la articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul 765/2008 
se specifică faptul că autoritățile naționale acceptă certificatele de acreditare și atestatele 
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emise de organismele de evaluare a conformității acreditate de organismele naționale de 
acreditare.

Prin urmare, este posibil ca petiționarul, în calitate de expert certificat, să întâmpine dificultăți 
și sarcini administrative inutile la obținerea recunoașterii calificărilor sale în conformitate cu 
regulamentul și deci la furnizarea serviciilor sale.

Concluzie

Cadrul legislativ european prevăzut de Regulamentul 765/2008 ar trebui să fie suficient 
pentru a-i permite petiționarului să obțină recunoașterea certificatelor de acreditare existente 
și să fie recunoscut de entitățile care acționează în numele unor autorități publice. 

Cu toate acestea, există posibilitatea ca autoritățile germane să nu ia întru totul în considerare 
regulamentul la numirea experților. Prin urmare, Comisia le va solicita autorităților germane 
să își justifice practicile.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 29 noiembrie 2013

Comisia a lansat o investigație EU Pilot privind recunoașterea certificatelor de acreditare ale 
personalului în cadrul sistemului german pentru experți. Răspunsul autorităților germane a 
clarificat că există două modalități prin care se poate obține o poziție de expert recunoscută. 

Pe de o parte, numirea publică, în conformitate cu paragraful 36 GewO. Potrivit acestei 
prevederi, organismele competente din Länder numesc experții pentru un domeniu economic 
specific cu condiția ca solicitanții în cauză să își dovedească expertiza specială și 
compatibilitatea lor să nu suscite nicio rezervă. Expertiza specială poate fi dovedită, printre 
altele, prin formarea profesională pertinentă, experiența profesională, avizele de expert emise 
anterior sau examinarea cu succes de către un juriu de specialiști. În cadrul acestei proceduri, 
paragraful 36a din GewO reglementează recunoașterea calificărilor profesionale obținute în 
alte state membre. Experții astfel acreditați se pot prevala de titlul obținut în activitatea 
profesională, făcând referire la numirea lor publică.

Pe de altă parte, experții își pot dovedi abilitățile speciale recurgând la atestarea de către un 
organism de certificare acreditat conform Regulamentului (CE) nr. 765/2008. În activitatea de 
expert, aceștia pot face ulterior referire la certificarea obținută conform normelor pertinente.

Cele două sisteme coexistă. Cu toate acestea, atestările de conformitate emise de organismele 
de certificare pot fi recunoscute în practică drept parte a procesului de verificare a expertizei 
speciale conform paragrafului 36 GewO. În cazul în care cerințele în materie de certificare, 
profilul profesional necesar și conținutul examenului de certificare coincid, nu se impune o 
nouă verificare efectuată de un juriu de experți. Într-o astfel de situație, este necesară doar o 
procedură de numire simplificată. Cu toate acestea, organismul competent (Camera) adoptă o 
decizie în fiecare caz în parte, pe baza documentelor de certificare furnizate.
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Concluzie

Comisia consideră că răspunsul autorităților germane este suficient, iar practica acestora este 
conformă cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008. Petiționarul are posibilitatea de a urma oricare 
dintre cele două căi pentru a-și dovedi competențele de expert. Comisia a acceptat, prin 
urmare, răspunsul autorităților germane în cadrul proiectului EU Pilot. Comisia va urmări 
acest subiect în cazul în care i se vor prezenta informații suplimentare.


