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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0640/2006 af Ioannis Kiriakidis, cypriotisk statsborger, på vegne af 
cementvirksomheden Leonik, om de cypriotiske myndigheders påståede 
forsømmelighed, for så vidt angår benyttelsen af akkrediterede laboratorier

1. Sammendrag

Andrageren, som er medlem af bestyrelsen for ovennævnte cementvirksomhed, påstår, at de 
ansvarlige cypriotiske myndigheder gør sig skyldige i forsømmelighed i forbindelse med 
deres standardiseringsarbejde, idet de ikke har benyttet laboratorier, som er akkrediteret af de 
autoriserede organer. Dette har kunnet ladet sig gøre, fordi den cypriotiske lov til 
gennemførelse af EU-standarder først trådte i kraft den 16. juni 2006. Andrageren
understreger, at dette har betydet, at standardiseringen og kvalitetskontrollen af 
cementprodukter er blevet forsinket og har gjort det muligt for cypriotiske
byggevirksomheder at benytte uegnede materialer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. januar 2007).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4). 

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. maj 2007

Kommissionens nugældende harmoniseringslovgivning indeholder ikke nogen bestemmelser 
om akkreditering, og benyttelse af akkrediterede organer er ikke obligatorisk på det 
pågældende område.

I fremtiden og som en generel politik støtter Kommissionen brugen af akkreditering. Med 
henblik herpå og for at skabe hjemmel for akkreditering i Fællesskabets lovgivning vedtog 
Kommissionen den 14. februar 2007 et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om akkrediterings- og markedstilsynskrav i forbindelse med markedsføring af produkter. 
Forslaget har til formål at opstille rammer for akkrediteringens tilrettelæggelse og funktion på 
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fællesskabsniveau. Samtidig vedtog Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse om fælles rammer for markedsføring af produkter. Denne afgørelse 
komplementerer den foreslåede forordning og har til formål at tjene som grundlag for en 
gennemgang og opdatering af den eksisterende specifikke lovgivning inden for de enkelte 
produktsektorer. I henhold til den foreslåede afgørelse skal akkreditering i den fremtidige 
lovgivning inden for de enkelte produktsektorer betragtes som det foretrukne valg for at 
markere overensstemmelsesvurderingsorganernes kompetence (herunder certificerings- og 
kontrolorganer og analyselaboratorier).

Det er imidlertid således, at selv når disse lovgivningsinstrumenter træder i kraft, vil de inden 
for den enkelte produktsektor altid kun virke fuldstændigt i samspil med lovgivningen for den 
pågældende sektor. Det betyder, at det afhænger af lovgivningen inden for den enkelte sektor, 
om benyttelse af akkreditering bliver obligatorisk eller ej.

De nationale bestemmelser om tilslagsmaterialer hører under Rådets direktiv 89/106/EØF af 
21. december 1988 om tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser 
om byggevarer1. Direktivet fastsætter, at certificerings- og kontrolorganer og 
analyselaboratorier udpeget af medlemsstaterne til vurdering af overensstemmelse skal 
opfylde visse kriterier såsom teknisk kompetence, upartiskhed, rådighed over midler og 
udstyr m.v. Direktiv 89/106/EØF kræver ikke akkreditering af sådanne organer før 
udpegelsen. Derfor er benyttelsen af akkrediterede laboratorier i forbindelse med 
gennemførelsen af den relevante fællesskabslovgivning i øjeblikket ikke obligatorisk.

  
1 Direktiv 89/106/EØF (EFT L 40 af 11.2.1989, s. 12.).


