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Predmet: Petícia 0594/2012, ktorú predkladá R. R., (nemecký štátny občan), 
o ťažkostiach uznania ako akreditovaného odborníka 

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície uvádza, že stretol s veľkými ťažkosťami pri získaní uznania ako 
akreditovaný odborník. Tvrdí, že proti jeho žiadostiam sa stavia priemyselná aj obchodná 
komora, ktoré zohrávajú hlavnú úlohu pri uznávaní a vymenúvaní odborníkov, a že Nemecko 
nesprávne vykonáva nariadenie (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie 
a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh, vzhľadom na to, že zastarané 
nemecké štruktúry majú stále priveľa moci a zvýhodňujú veľké podniky voči malým. 
Predkladateľ petície požaduje začatie vyšetrovania týkajúceho sa vykonávania nariadenia 
nemeckou vládou.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 17. septembra 2012. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 27. februára 2013)

Analýza Komisie vychádza z dostupných informácií, podľa ktorých sa v paragrafe 36 a 36a 
nemeckej smernice Gewerbeordnung počíta s vymenovaním a uznávaním odborníkov s 
kvalifikáciou z iného členského štátu. Tieto paragrafy a ich vykonávanie priemyselnou aj 
obchodnou komorou v úlohe verejných orgánov vyvolávajú určité pochybnosti o ich 
zlučiteľnosti s nariadením (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a 
dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh. V skutočnosti sa v článku 11 
ods. 2 nariadenia (ES) č. 765/2008 stanovuje, že vnútroštátne orgány akceptujú osvedčenia 
o akreditácií a potvrdenia vydané orgánmi posudzovania zhody, ktoré akreditovali 
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vnútroštátne akreditačné orgány.
Preto sa zdá možné, že predkladateľ petície ako odborník s osvedčením v jeho oblasti môže 
čeliť neprimeraným ťažkostiam a administratívnej záťaži pri uznávaní jeho kvalifikácií 
v súlade s nariadením, a teda aj pri poskytovaní svojich služieb.

Záver

Európsky právny rámec ustanovený v nariadení (ES) č. 765/2008 by mal byť dostatočný na 
to, aby predkladateľ petície mohol získať uznanie existujúceho osvedčenia o akreditácii a aby 
ho uznali subjekty konajúce ako verejný orgán. 

Je však možné, že nemecké orgány pri vymenúvaní odborníkov neberú plný ohľad na 
nariadenie. Komisia preto požiada nemecké orgány, aby odôvodnili svoje postupy.

4. Revidovaná odpoveď Komisie doručená 29. novembra 2013

Komisia spustila vyšetrovanie EU Pilot týkajúce sa uznávania osvedčení o akreditácii 
zamestnancov v rámci nemeckého systému odborníkov. Z odpovede nemeckých orgánov 
vysvitlo, že existujú dva spôsoby, ako získať uznanie postavenia ako odborníka. 

Jedným zo spôsobov je verejné vymenovanie v súlade s paragrafom 36 smernice 
Gewerbeordnung. Na základe tohto ustanovenia príslušné orgány v spolkových krajinách 
vymenúvajú odborníkov v konkrétnej oblasti hospodárstva, ak uchádzači preukážu svoju 
osobitnú odbornosť a ak proti ich vhodnosti neboli vznesené žiadne námietky. Osobitnú 
odbornosť možno dokázať okrem iného príslušnou odbornou prípravou, pracovnými 
skúsenosťami, predchádzajúcimi odbornými stanoviskami alebo úspešným zložením skúšky 
pred odbornou komisiou. V rámci tohto postupu sa paragrafom 36a smernice 
Gewerbeordnung riadi uznávanie odbornej kvalifikácie dosiahnutej v iných členských štátoch 
EÚ. Takýto odborníci môžu potom začať pracovať ako odborníci odvolávajúci sa na svoje 
verejné vymenovanie.

Druhým spôsobom je, že odborníci môžu preukázať svoje osobitné zručnosti prostredníctvom 
potvrdenia vydaného osvedčovacím orgánom akreditovaným v súlade s nariadením (ES) č. 
765/2008. Pri svojich činnostiach ako odborníci môžu potom uvádzať svoje osvedčenie 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Oba tieto systémy existujú súbežne. Napriek tomu sa v praxi ako súčasť postupu kontroly 
špecializovanej odbornosti podľa paragrafu 36 smernice Gewerbeordnung môžu uznávať 
potvrdenia o posudzovaní zhody vydané osvedčujúcimi orgánmi. V prípadoch, v ktorých sa 
prekrývajú požiadavky na osvedčenie, požadovaný profesijný profil a podstata osvedčovacej 
skúšky, sa nemusí vykonať napr. nová previerka pred odbornou komisiou. V takom prípade je 
potrebný len zjednodušený postup vymenovania. Rozhodnutia však prijíma príslušný orgán 
(komora) v každom jednotlivom prípade so zreteľom na poskytnuté certifikačné dokumenty.

Záver
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Komisia považuje odpoveď nemeckých orgánov za dostatočnú a ich postup je podľa nej 
v súlade s nariadením (ES) č. 765/2008. Predkladateľ petície má možnosť využiť oba 
spôsoby, ako preukázať svoje odborné znalosti. Komisia preto prijala odpoveď nemeckých 
orgánov v rámci projektu EU Pilot. Tejto veci sa bude venovať, ak budú k dispozícii 
doplňujúce informácie týkajúce sa tohto prípadu.


