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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0640/2006, του Ιωάννη Κυριακίδη, κυπριακής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
εταιρείας τσιμέντου «Leonik», σχετικά με υποτιθέμενες παραλείψεις εκ μέρους των 
κυπριακών αρχών σε σχέση με τη χρήση διαπιστευμένων εργαστηρίων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας 
τσιμέντου, ισχυρίζεται ότι οι αρμόδιες κυπριακές αρχές ευθύνονται για παραλείψεις σε σχέση 
με το έργο της τυποποίησης, καθώς δεν έχουν χρησιμοποιήσει εργαστήρια διαπιστευμένα από 
τους εξουσιοδοτημένους φορείς. Αυτό κατέστη δυνατό επειδή η κυπριακή νομοθεσία που 
εφαρμόζει τα πρότυπα της ΕΕ τέθηκε σε ισχύ μόλις στις 16 Ιουνίου 2006. Ο αναφέρων 
τονίζει ότι αυτή η συγκυρία είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει η τυποποίηση και ο 
έλεγχος ποιότητας των προϊόντων τσιμέντου, και επέτρεψε σε κυπριακές κατασκευαστικές 
εταιρείες να χρησιμοποιήσουν ακατάλληλα υλικά.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Ιανουαρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαΐου 2007.

Η ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης δεν προβλέπει κανόνες για τη διαπίστευση και 
η χρήση διαπιστευμένου οργανισμού δεν είναι υποχρεωτική στον εν λόγω τομέα.

Για το μέλλον και στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής, η Επιτροπή υποστηρίζει τη
χρησιμοποίηση διαπίστευσης. Για αυτόν τον σκοπό και προκειμένου να παράσχει τη νομική 
βάση για τη διαπίστευση στην κοινοτική νομοθεσία, η Επιτροπή ενέκρινε στις 14 
Φεβρουαρίου 2007 την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον 
αφορά την εμπορία των προϊόντων. Ο προτεινόμενος κανονισμός παρέχει ένα πλαίσιο για την 
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οργάνωση και τη λειτουργία της διαπίστευσης σε κοινοτικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, η 
Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για ένα κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων. Η εν λόγω απόφαση συμπληρώνει τον 
προτεινόμενο κανονισμό και θα αποτελέσει τη βάση για την αναθεώρηση και τον 
εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης ειδικής τομεακής νομοθεσίας Σύμφωνα με την προτεινόμενη 
απόφαση, στη μελλοντική τομεακή νομοθεσία η διαπίστευση θα πρέπει να θεωρείται η κύρια 
επιλογή για την απόδειξη της επάρκειας και της ικανότητας των οργανισμών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης (όπως είναι οι οργανισμοί πιστοποίησης και επιθεώρησης και τα εργαστήρια 
δοκιμών).

Ωστόσο, ακόμη και όταν αυτές οι νομοθετικές πράξεις θα έχουν τεθεί σε ισχύ, η 
ολοκληρωμένη λειτουργία τους σε έναν συγκεκριμένο τομέα θα επιτυγχάνεται μόνον σε 
συνδυασμό με τη νομοθεσία που καλύπτει τον εν λόγω τομέα. Αυτό σημαίνει ότι το κατά 
πόσον η διαπίστευση θα είναι ή όχι υποχρεωτικού χαρακτήρα θα καθορίζεται από τη 
νομοθεσία του κάθε τομέα.

Οι εθνικές ρυθμιστικές διατάξεις για τα αδρανή υλικά υπόκεινται στην οδηγία 89/106/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του 
τομέα των δομικών κατασκευών 1. Η οδηγία προβλέπει ότι οι οργανισμοί πιστοποίησης και 
ελέγχου καθώς και τα εργαστήρια δοκιμών που ορίζονται από τα κράτη μέλη με σκοπό την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια όπως είναι η εμπειρία 
σε τεχνικά θέματα, η αμεροληψία, η επάρκεια σε μέσα και εξοπλισμό κτλ. Η οδηγία 
89/106/ΕΟΚ δεν απαιτεί τη διαπίστευση αυτών των οργανισμών πριν από τον διορισμό τους. 
Ως εκ τούτου, η χρήση διαπιστευμένων εργαστηρίων σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της 
σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας επί του παρόντος δεν είναι υποχρεωτική.

  
1 Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σελ. 12).
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