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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0640/2006, ko cementa uzņēmuma „Leonik” vārdā iesniedza Kipras 
valstspiederīgais Ioannis Kiriakidis, par Kipras iestāžu iespējamo bezdarbību attiecībā uz 
akreditēto laboratoriju izmantošanu.

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir  minētā cementa ražošanas uzņēmuma valdes loceklis, 
apgalvo, ka Kipras atbildīgās iestādes ir vainojamas bezdarbībā saistībā ar standartizācijas 
darbu, jo tās nav izmantojušas šim nolūkam pilnvaroto iestāžu akreditētās laboratorijas. Tas ir 
bijis iespējams, jo Kipras likums, ar kuru tiek ieviestas ES normas, stājās spēkā tikai 
2006. gada 16. jūnijā. Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka šis apstāklis nozīmē, ka cementa 
izstrādājumu standartizācijas un kvalitātes kontrole tikusi kavēta, un tādējādi Kipras 
būvniecības uzņēmumi ir varējuši izmantot nepiemērotus materiālus.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2007. gada 19. janvārī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 7. maijā

Kopienā pieņemtā šobrīd spēkā esošā saskaņošanas politika neparedz noteikt tiesību normas 
par akreditāciju, kā arī nav obligāti jāizmanto akreditēta iestāde aplūkojamā jautājuma 
gadījumā.

Nākotnē kā vispārēju politiku Komisija atbalsta akreditācijas izmantošanu. Šim mērķim un, 
lai nostiprinātu akreditācijas likumīgo pamatu Kopienas likumdošanā, 2007. gada 14. februārī 
Komisija pieņēma priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regula ar ko nosaka 
akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz ražojumu tirdzniecību. Ierosinātā 
regula nosaka akreditācijas organizēšanas un darbības sistēmu Kopienas līmenī. Tajā pašā 
laikā Komisija pieņēma priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par 
ražojumu tirdzniecības vienoto sistēmu. Šis lēmums papildina ierosināto regulu un kalpo par 
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pamatu pieņemtās specifiskās nozares likumdošanas izskatīšanai un atjaunošanai. Saskaņā ar 
ierosināto lēmumu, akreditācija ir iekļaujama nozares likumdošanā nākotnē kā ieteicamā 
izvēle, lai demonstrētu atbilstības apliecinātājas iestādes, piemēram, sertifikācijas iestādes, 
inspekcijas iestādes un testēšanas laboratorijas kompetenci un spējas.

Tomēr pat tad, kad šie likumdošanas instrumenti būs spēkā, tie pilnībā darbosies kādā noteiktā 
nozarē vienīgi mijiedarbībā ar tiesību aktiem, kas attiecas uz minēto nozari. Tas nozīmē, ka 
akreditācijas obligātums būs atkarīgs no likumdošanas katrā atsevišķā nozarē.

Katras dalībvalsts regulējošajiem noteikumiem par pildvielām ir jāatbilst Padomes 1998. gada 
21. decembra Direktīvai 89/106/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem.1. Direktīva paredz, ka sertifikācijas iestādes, 
inspekcijas iestādes un testēšanas laboratorijas, kuras dalībvalsts izraudzījusi veikt atbilstības 
apliecināšanas uzdevumus, atbilst noteiktiem kritērijiem, piemēram, tehniskajai kompetencei, 
objektivitātei, tai ir vajadzīgie līdzekļi un iekārtas, utt. Direktīva 89/106/EEK neparedz šādu 
iestāžu akreditāciju pirms to izraudzīšanas. Tādējādi akreditētu laboratoriju izmantošana, 
atsaucoties uz atbilstošajiem Kopienas tiesību aktiem, šobrīd nav obligāta.

  
1 Direktīva 89/106/EEK (OV L 40, 11.2.1989, 12. lpp.).


