
CM\667814HU.doc PE 390.332v01-00

Külső fordítás

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Petíciós Bizottság

7.05.2007

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Ioannis Kiriakidis, ciprusi állampolgár által a „Leonik” cementgyártó vállalat 
nevében benyújtott 0638/2006 sz. petíció a ciprusi hatóságok által az EU szabványoknak 
a ciprusi jogszabályokba történő beépítése során elkövetett állítólagos mulasztásokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki a fent említett cementgyártó vállalat igazgatótanácsának tagja, azt 
állítja, hogy az illetékes ciprusi hatóságok folyamatosan hibákat és mulasztásokat követnek el 
a szabványosítási, akkreditációs és bejelentési feladatokkal kapcsolatban, amelyet az EU-
szabványoknak a ciprusi jogba történő beépítése céljából kell elvégezniük. Rámutat a 
nagyobb problémákra, többek között a biztonsági kérdésekre, amelyek ennek következtében 
alakulnak ki a cementgyártó iparágban, és azt állítja, hogy a hatóságok az átláthatatlan 
eljárásokkal hátrányos helyzetbe próbálnak hozni egyes építési és kőfejtő vállalkozásokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. január 19. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. május 7-én kapott válasz.

A közösségi harmonizációról szóló, jelenleg hatályos jogszabályok semmilyen szabályt nem 
írnak elő az akkreditációra nézve, és a szóban forgó területen nem kötelező az akkreditált 
testületekhez fordulni.

A Bizottság a jövőre nézve általános politikaként támogatja az akkreditáció alkalmazását. 
Ennek céljából, és az akkreditáció jogalapjának a közösségi jogszabályokban történő 
meghatározása érdekében a Bizottság 2007. február 14-én elfogadta a termékek forgalmazása 
tekintetében az akkreditációs és piacfelügyeleti előírások megállapításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot. A javasolt rendelet meghatározza az 
akkreditáció közösségi szintű megszervezésének és működésének kereteit. A Bizottság 
ugyanakkor elfogadta a termékek forgalmazására vonatkozó közös keretek megállapításáról 
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szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatot. Ez a határozat kiegészíti a 
javasolt rendeletet, és alapként szolgál a meglevő egyedi ágazati jogszabályok 
felülvizsgálatához és naprakésszé tételéhez. A javasolt határozat szerint az akkreditációt a 
jövőbeli ágazati jogszabályokban előnyben részesített lehetőségnek kell tekinteni a 
megfelelőségértékelő testületek (mint a tanúsító és ellenőrző szervek és a vizsgáló
laboratóriumok) szakértelmének és képességeinek alátámasztása terén.

Még ha ezek a jogalkotási aktusok hatályba is lépnek, egy adott ágazatban csak a szóban 
forgó ágazatra vonatkozó jogszabályokkal együtt fognak teljes mértékben működni. Ez azt 
jelenti, hogy az egyes meghatározott ágazatra vonatkozó jogszabályoktól fognak függeni, 
függetlenül attól, hogy az akkreditáció kötelező lesz-e.

Az ásványi anyagokkal kapcsolatos nemzeti szabályozási rendelkezésekre az építési 
termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/106/EGK tanácsi irányelv1 vonatkozik. Az 
irányelv előírja, hogy a tagállamok által a megfelelőségértékelési feladatok ellátására kijelölt 
tanúsító szerveknek, ellenőrző szerveknek és vizsgáló laboratóriumoknak bizonyos 
kritériumokat kell teljesíteniük, mint például a műszaki szakértelem, a pártatlanság, az 
eszközök és felszerelések rendelkezésre állása stb. A 89/106/EGK irányelv nem írja elő, hogy 
az ilyen szerveket a kijelölésük előtt akkreditálni kell. Ezért a vonatkozó közösségi 
jogszabályok végrehajtásával kapcsolatban jelenleg nem kötelező az akkreditált 
laboratóriumok alkalmazása.

  
1 89/106/EGK irányelv (HL L 40., 1989.2.11., 12. o.).


