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Verzoekschrift 640/2006, ingediend door Ioannis Kiriakidis (Cypriotische nationaliteit), 
namens het cementbedrijf “Leonik”, over vermeende nalatigheden door de Cypriotische 
autoriteiten in verband met het gebruik van geaccrediteerde laboratoria

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is lid van de raad van bestuur van het cementbedrijf. Hij beweert dat de 
verantwoordelijke Cypriotische autoriteiten nalatig zijn geweest bij hun 
normalisatiewerkzaamheden, aangezien zij geen gebruik hebben gemaakt van laboratoria die 
bij de bevoegde organen zijn geaccrediteerd. Dit was mogelijk omdat de Cypriotische wet 
betreffende de toepassing van de EU-normen pas op 16 juni 2006 van kracht werd. Indiener 
benadrukt dat hierdoor de normalisatie en kwaliteitscontrole van cementproducten werd 
vertraagd en Cypriotische bouwbedrijven kans zagen ondeugdelijke materialen toe te passen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 januari 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 mei 2007

De communautaire harmonisatiewetgeving die thans van kracht is, voorziet niet in regels 
betreffende accreditatie en er bestaat geen verplichting om gebruik te maken van een officieel 
erkend orgaan op het betreffende terrein.

Met het oog op de toekomst en als algemene beleidsregel steunt de Commissie het gebruik 
van accreditatie wel. Op 14 februari 2007 heeft de Commissie om die reden, en ook om in een 
juridische basis voor accreditatie in de communautaire wetgeving te voorzien, het voorstel 
voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad aangenomen waarin de eisen
voor accreditatie en markttoezicht worden uiteengezet met betrekking tot het op de markt 
brengen van producten. De voorgestelde verordening voorziet in een kader voor de 
organisatie en de werking van accreditatie op communautair niveau. Tegelijkertijd nam de 
Commissie ook een voorstel aan voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad 
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betreffende een gemeenschappelijk kader voor het op de markt brengen van producten. Dit 
besluit vormt een aanvulling op de voorgestelde verordening en zal als basis dienen voor de 
herziening en bijwerking van de bestaande specifieke sectorale wetgeving. Volgens het 
voorgestelde besluit verdient in de toekomstige wetgeving de optie voor accreditatie de 
voorkeur om de bekwaamheid en geschiktheid van de instellingen voor conformiteitsevaluatie 
(zoals inspectie- en certificatieorganisaties en testlaboratoria) aan te tonen.

Echter, zelfs wanneer deze wetgevingsinstrumenten van kracht zijn, zal het altijd zo zijn dat 
ze in een bepaalde sector alleen volledig kunnen werken in onderlinge relatie met de 
wetgeving die de betreffende sector bestrijkt. Dit betekent dat het van de wetgeving voor elke 
afzonderlijke sector zal afhangen of gebruikmaking van accreditatie verplicht zal zijn of niet.

De nationale bepalingen betreffende aggregaten vallen onder Richtlijn 89/106/EEG van de 
Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten1. Deze 
richtlijn bepaalt dat de certificatie- en inspectie-instanties en de testlaboratoria die de lidstaat 
voor de conformiteitsbeoordeling heeft aangewezen, aan bepaalde criteria moeten voldoen, 
zoals technische bekwaamheid, onpartijdigheid, beschikbaarheid van de nodige middelen en 
uitrusting, enz. Richtlijn 89/106/EEG verlangt niet dat accreditatie aan de aanwijzing van 
dergelijke instanties voorafgaat. Derhalve is het gebruik van geaccrediteerde laboratoria met 
betrekking tot de tenuitvoerlegging van de relevante communautaire wetgeving op dit 
moment niet verplicht.

  
1 Richtlijn 89/106/EEG (PB L 40 van 11.2.1989, blz.12.).


