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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0640/2006 złożona przez Ioannisa Kiriakidisa (Cypr), w imieniu cementowni 
„Leonik”, w sprawie rzekomych zaniedbań ze strony władz cypryjskich, związanych 
z korzystaniem z akredytowanych laboratoriów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję członek zarządu ww. cementowni twierdzi, że właściwe władze cypryjskie
są winne zaniedbań w związku z pracami normalizacyjnymi, ponieważ nie korzystają 
z laboratoriów akredytowanych przez upoważnione organy. Jest to możliwe, ponieważ 
cypryjskie prawo wdrażające normy UE zaczęło obowiązywać dopiero 16 czerwca 2006 r. 
Składający petycję podkreśla, że ze względu na tę okoliczność normalizacja i kontrola jakości 
produktów cementowych jest opóźniona, a cypryjskie przedsiębiorstwa budowlane mogą 
korzystać z niewłaściwych materiałów.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 19 stycznia 2007 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 7 maja 2007 r.

Aktualnie obowiązujące prawodawstwo harmonizacyjne Wspólnoty nie przewiduje żadnych 
przepisów dotyczących akredytacji, zaś w odnośnej dziedzinie nie ma obowiązku korzystania 
z jednostki akredytowanej.

Jeżeli chodzi o zalecenia na przyszłość, jak również w ujęciu ogólnym, Komisja Europejska 
popiera korzystanie z akredytacji. Mając to na uwadze i chcąc zapewnić podstawę prawną dla 
akredytacji w prawodawstwie Wspólnoty, dnia 14 lutego 2007 r. Komisja Europejska przyjęła 
wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustalającego wymogi 
w zakresie akredytacji i nadzoru rynkowego odnoszące się do warunków wprowadzania 
produktów do obrotu. Proponowane rozporządzenie zapewnia ramy dla organizacji 
i prowadzenia akredytacji na szczeblu Wspólnoty. Jednocześnie Komisja Europejska przyjęła 
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wniosek w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram 
dotyczących wprowadzania produktów do obrotu. Decyzja ta stanowi uzupełnienie 
proponowanego rozporządzenia i służy jako podstawa przeglądu i aktualizacji konkretnego 
prawodawstwa sektorowego, które obowiązuje obecnie. Zgodnie z proponowaną decyzją 
w przyszłym prawodawstwie sektorowym akredytację należy rozważyć jako preferowaną
możliwość wykazania kompetencji i działalności organów oceny zgodności (takich jak 
jednostki certyfikujące, jednostki kontrolujące i laboratoria badawcze).

Jednak nawet po wejściu w życie tych instrumentów legislacyjnych, ich pełne 
funkcjonowanie w konkretnym sektorze zawsze będzie się odbywać w interakcji 
z prawodawstwem dotyczącym odnośnego sektora. Zatem to, czy korzystanie z akredytacji 
jest obowiązkowe, będzie zależało od prawodawstwa obowiązującego w poszczególnych 
sektorach.

Krajowe przepisy regulacyjne w sprawie kruszyw podlegają dyrektywie Rady 89/106/EWG
z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych1. 
Dyrektywa stanowi, że jednostki certyfikujące, jednostki kontrolujące i laboratoria badawcze 
wyznaczone przez państwa członkowskie do zadań związanych z oceną zgodności spełniają 
określone kryteria, takie jak kompetencje techniczne, bezstronność, dostępność środków 
i wyposażenia itd. W myśl dyrektywy 89/106/EWG nie jest wymagane akredytowanie takich 
jednostek przed ich wyznaczeniem. Zatem korzystanie z akredytowanych laboratoriów 
w związku z wdrożeniem właściwego prawodawstwa Wspólnoty nie jest obecnie 
obowiązkowe.

  
1 Dyrektywa 89/106/EWG (Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 12).
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