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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0640/2006 mressqa minn Ioannis Kiriakidis (ta' nazzjonalità Ċiprijotta), 
f’isem il-kumpanija tas-siment ‘Leonik’, dwar allegati nuqqasijiet mill-awtoritajiet 
Ċiprijotti fir-rigward ta’ l-użu ta’ laboratorji akkreditati

1. Sommarju tal-petizzjoni

Ir-rikorrent, li huwa membru tal-bord tal-kumpanija tas-siment imsemmija fuq, isostni li l-
awtoritajiet Ċiprijotti responsabbli huma ħatja ta’ nuqqasijiet b’rabta mal-ħidma ta’ l-
istandardizzazzjoni tagħhom, peress li ma kinux użaw laboratorji li huma akkreditati mill-
korpi awtorizzati. Dan kien possibbli peress li l-liġi Ċiprijotta li timplimenta l-istandards ta’ l-
UE daħlet fis-seħħ nhar is-16 ta’ Ġunju 2006. Ir-rikorrent jenfasizza li din iċ-ċirkostanza 
wasslet biex l-istandardizzazzjoni u l-kontroll tal-kwalità tal-prodotti tas-siment jiġu posposti 
u tat iċ-ċans lill-kumpaniji tal-kostruzzjoni Ċiprijotti biex jużaw materjali mhux adattati. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar id-19 ta’ Jannar 2007. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar is-7 ta’ Mejju 2007.

Il-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar l-armonizzazzjoni li hemm fis-seħħ bħalissa ma tipprovdi l-
ebda regoli dwar l-akkreditazzjoni u m’huwiex obbligatorju l-użu ta’ korp akkreditat fil-
qasam imsemmi. 

Għaż-żmien li ġej u bħala politika ġenerali, il-Kummissjoni tappoġġja l-użu ta’ l-
akkreditazzjoni. Għal dak l-iskop u sabiex tipprovdi bażi legali għall-akkreditazzjoni fil-
leġiżlazzjoni Komunitarja, fl-14 ta’ Frar 2007 il-Kummissjoni adottat il-proposta tagħha għal 
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-
akkreditazzjoni u s-sorveljanza tas-suq f’dak li għandu x’jaqsam mal-kummerċjalizzazzjoni
tal-prodotti. Ir-Regolament propost jipprovdi qafas għall-organizzazzjoni u t-tħaddim ta’ l-
akkreditazzjoni fil-livell tal-Komunità. Fl-istess ħin, il-Kummissjoni adottat proposta għal 
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Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas komuni għall-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti. Din id-Deċiżjoni tikkumplimenta r-Regolament propost u 
għandha sservi bħala bażi għar-reviżjoni u l-aġġornar tal-leġiżlazzjoni settorjali speċifika 
eżistenti. Skond id-deċiżjoni proposta, l-akkreditazzjoni għandha titqies fil-leġiżlazzjoni 
settorali tal-futur bħala għażla preferuta biex turi l-kompetenza u l-kapaċità tal-korpi ta’ l-
evalwazzjoni tal-konformità (bħal korpi ta’ ċertifikazzjoni u spezzjoni u laboratorji li jwettqu 
t-testijiet).

Madankollu, anke meta dawn l-istrumenti leġiżlattivi se jkunu fis-seħħ, f’settur partikolari
dawn dejjem se jaħdmu b’mod sħiħ biss b’kooperazzjoni mal-leġiżlazzjoni li tkopri s-settur 
imsemmi. Dan ifisser li jkun jiddependi fuq il-leġiżlazzjoni f’kull settur partikolari, jekk l-
akkreditazzjoni tkunx obbligatorja jew le. 

Id-dispożizzjonijiet regolatorji nazzjonali dwar l-aggregati huma soġġetti għad-Direttiva tal-
Kunsill 89/106/KEE tal-21 ta’ Diċembru 1988 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-
regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi ta’ l-Istati Membri fir-rigward ta’ prodotti 
tal-kostruzzjoni.1 Id-Direttiva tistipula li l-korpi ta’ ċertifikazzjoni, il-korpi ta’ spezzjoni u l-
laboratorji li jwettqu t-testijiet maħtura mill-Istati Membri għal kompiti ta’ evalwazzjoni tal-
konformità, għandhom jikkonformaw ma’ ċerti kriterji bħalma huma l-kompetenza teknika, l-
imparzjalità, id-disponibbiltà tal-mezzi u t-tagħmir eċċ. Id-Direttiva 89/106/KEE ma teħtiġx l-
akkreditazzjoni ta’ tali korpi qabel il-ħatra tagħhom. Għalhekk, l-użu ta’ laboratorji 
akkreditati fir-rigward ta’ l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni Komunitarja rilevanti bħalissa 
m’huwiex obbligatorju. 

  
1 Direttiva 89/106/KEE (ĠU L 40, 11.2.1989, pġ.12.).
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