Svjetski dan akreditacije: Akreditacija globalni alat za potporu u provedbi javnih
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ZAGREB, 9. lipnja 2016. (Hina) - Svjetski dan akreditacije obilježen je u četvrtak u
Ministarstvu gospodarstva radnim skupom pod nazivom "Akreditacija: Globalni alat za
potporu u provedbi javnih politika".
Upravo je to i slogan koji su međunarodne organizacije za akreditaciju - Međunarodna
organizacija za akreditaciju laboratorija (ILAC) i Međunarodni akreditacijski forum (IAF),
odabrale za ovogodišnji Svjetski dan akreditacije, koji se obilježava 9. lipnja.
U središtu ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana akreditacije je potpora koju akreditacija
može pružiti i koju pruža u raznim područjima od javnog interesa kao što su trgovina,
sigurnost proizvoda, gospodarski razvoj, energija, sigurnost hrane, zdravstvena zaštita i
zdravlje
te
zaštita
okoliša.
"Proces provjere sukladnosti i certificiranja naših proizvoda vrlo je bitan za sve subjekte koji
izvoze na međunarodna tržišta kao potvrda kvalitete i sigurnosti", kazao je zamjenik ministar
gospodarstva Leo Prelec, dodavši da je riječ je o globalnom sustavu povjerenja u kojem se
tržištu.
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Predstavnici Hrvatske akreditacijske agencije (HAA), kao nacionalnog akreditacijskog tijelo
koje od svog osnivanja pruža potporu svim tijelima državne uprave u provedbi tehničkih
propisa, predstavili su dosadašnju suradnju s tijelima državne uprave te vizije za djelovanje u
budućnost.
"Samo snažne i kompetentne, neovisne i nepristrane sastavnice infrastrukture kvalitete
osiguravaju nužne mehanizme za bolje donošenje propisa, zaštitu okoliša, javnu sigurnost,
sprečavanje prijevara, kreiranje tržišnih uvjeta jednakih za sve i stjecanje povjerenja javnosti",
istaknuo
ravnatelj
HAA
Tihomir
Babić.
Babić je pritom upozorio na važnost osiguravanja financijske neovisnosti HAA te mogućnost
zapošljavanja
novih
radnika
zbog
sve
većeg
obima
posla.
Na skupu, koji su organizirali HAA i Ministarstvo gospodarstva, sudjelovali su predstavnici
ministarstava i drugih tijela državne uprave kojima akreditirana tijela za ocjenjivanje
sukladnosti kao što su laboratoriji, inspekcijska, certifikacijska i verifikacijska tijela pomažu u
provedbi tehničkih propisa.

