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Nad certyﬁkacją, homologacją, akredytacją oraz inspekcją produktów wytwarzanych, komercjalizowanych i
używanych w Hiszpanii czuwa Krajowe Stowarzyszenie Akredytacyjne.

Stowarzyszenie ma siedzibę w Madrycie (Entidad Nacional de Acreditación – ENAC, www.enac.es).
To prywatne, niezależne i niekomercyjne, stowarzyszenie, które w Hiszpanii koordynuje i zarządza systemem
ewaluacji zgodnie z kryteriami ustalonymi przez UE. ENAC, podobnie jak Polskie Centrum Akredytacji, podpisało
wszystkie Porozumienia Wielostronne (tzw. MLA), istniejące w ramach European Cooperation for Accreditation,
dotyczące badań, kalibracji, certyﬁkacji systemów jakości, certyﬁkacji systemów zarządzania środowiskowego
produktami oraz certyﬁkacji osób i inspekcji.
Mimo że polsko-hiszpańska wymiana handlowa obywa się w ramach jednolitego rynku Unii Europejskiej, polskie
przedsiębiorstwo może starać się dodatkowo o certyﬁkację lub homologację dla swojego produktu w Hiszpanii.
Aby tego dokonać należy poddać produkt inspekcji odpowiedniej instytucji akredytowanej przez ENAC (np.
AENOR, która została powołana przez Ministerstwo Przemysłu i Energii w 1986 r. jako instytucja ds. normalizacji i
wydawania certyﬁkatów).
Lista ﬁrm zajmujących się wydawaniem certyﬁkatów zależnie od branży, jest dostępna na stronie internetowej
ENAC. Po przedstawieniu koniecznych dokumentów oraz uiszczeniu wymaganych opłat zostaje wydany
certyﬁkat, którym przedsiębiorca może się posługiwać na terenie Hiszpanii.

Certyﬁkacja produktów budowlanych w Hiszpanii
Certyﬁkacji wymagają produkty budowlane, które mają być wprowadzone do obrotu w Hiszpanii. Tę kwestię
regulują następujące dokumenty prawne:

Código Técnico de la Ediﬁcación (Techniczny Kodeks Budownictwa) – REAL DECRETO 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Ediﬁcación, w szczególności art. 5.2. (rozporządzenie
jest dostępne na stronie Ministerstwa Mieszkalnictwa Hiszpanii – Ministerio de la Vivienda)
Dyrektywa Rady nr 89/106/EWG z 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów prawnych i
administracyjnych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (dyrektywa jest dostępna w
języku polskim na stronie EUR-LEX), wdrożona do prawa hiszpańskiego przez rozporządzenie rządu
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hiszpańskiego nr 1630/1992 z 29 grudnia 1992 r. (jednolity tekst dostępny na stronie Ministerstwa
Mieszkalnictwa Hiszpanii – Ministerio de la Vivienda)
Normy wykonawcze UE, wydane na podstawie Dyrektywy Rady nr 89/106/EWG
Źródło: Kancelaria prawna ESTUDIO JURÍDICO SERRANO INTERNACIONAL, C/Serrano 24, 3º dcha, 28001 Madrid

http://www.mg.gov.pl/ﬁles/upload/7904/Blue%20Guide%202014_pl.pdf
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