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Vetoomus nro 0640/2006, Ioannis Kiriakidis, Kyproksen kansalainen, "Leonik"-
sementtiyhtiön puolesta, hyväksyttyjen laboratorioiden käyttöön liittyvistä, Kyproksen 
viranomaisten väitetyistä laiminlyönneistä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, joka on edellä mainitun sementtiyhtiön hallituksen jäsen, väittää, että 
asiasta vastaavat Kyproksen viranomaiset ovat syyllistyneet laiminlyönteihin
standardointityönsä yhteydessä, koska ne eivät ole käyttäneet hyväksyttyjen laitosten
hyväksymiä laboratorioita. Tämä on ollut mahdollista, koska Kyproksen laki EU-normien 
täytäntöönpanosta tuli voimaan vasta 16. kesäkuuta 2006. Vetoomuksen esittäjä korostaa, että 
tilanteen johdosta sementtituotteiden standardisointi ja laadunvalvonta ovat viivästyneet ja 
Kyproksen rakennusyritykset voivat käyttää soveltumattomia materiaaleja.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 19. tammikuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 7. toukokuuta 2007

Voimassa olevassa yhteisön lainsäädännössä ei ole kyseiseen alaan liittyviä hyväksymistä 
koskevia sääntöjä eikä siinä edellytetä käyttämään hyväksyttyä laitosta kyseisellä alalla.

Komissio tukee tulevaisuutta ajatellen ja toimintaperiaatteensa mukaisesti hyväksynnän 
käyttöä. Tämän vuoksi ja oikeusperustan luomiseksi hyväksynnälle yhteisön lainsäädännössä
komissio hyväksyi 14. helmikuuta 2007 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa 
koskevista vaatimuksista. Asetusehdotuksessa luodaan puitteet yhteisön tason hyväksyntää 
koskevalle organisoinnille ja toiminnalle. Samalla komissio hyväksyi ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätökseksi tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yleisistä 
puitteista. Päätöksellä täydennetään ehdotettua asetusta ja sen pohjalta tarkistetaan ja 
ajanmukaistetaan nykyistä alakohtaista lainsäädäntöä. Päätösehdotuksen mukaan hyväksyntää 
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olisi pidettävä tulevassa alakohtaisessa lainsäädännössä ensisijaisena tapana osoittaa
vaatimustenmukaisuutta arvioivien laitosten (esimerkiksi sertifiointi- ja tarkastuslaitosten ja
testilaboratorioiden) pätevyys ja valmiudet.

Silloinkin, kun nämä lainsäädäntötoimet tulevat voimaan, ne ovat aina tietyllä alalla täysin 
toimivia vain yhdessä kyseistä alaa koskevan lainsäädännön kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että 
kunkin alan alakohtaisesta lainsäädännöstä riippuu, onko hyväksynnän käyttö pakollista vai 
ei.

Hyväksymistä koskevien kansallisten määräysten on noudatettava 21. joulukuuta 1988 
annettua neuvoston direktiiviä 89/106/ETY rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä1. Direktiivin mukaan varmentamiselinten, tarkastuslaitosten ja 
testauslaboratorioiden, jotka jäsenvaltiot ovat nimenneet vaatimustenmukaisuustodistusten 
antamiseen liittyviin tehtäviin, on täytettävä tietyt edellytykset, joita ovat esimerkiksi tekninen 
pätevyys sekä tarpeelliset varat ja välineet. Direktiivissä 89/106/ETY ei edellytetä kyseisten 
laitosten hyväksymistä ennen niiden nimittämistä. Näin ollen hyväksyttyjen laboratorioiden 
käyttö ei ole tätä nykyä pakollista, kun asiaankuuluvaa yhteisön lainsäädäntöä pannaan 
täytäntöön.

  
1 Direktiivi 89/106/ETY (EYVL L 40, 11.2.1989, s.12.).
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