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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia nr. 0640/2006, adresată de Ioannis Kiriakidis, de naţionalitate cipriotă, în numele 
societăţii de ciment „Leonik”, privind pretinsele omisiuni ale autorităţilor cipriote legate 
de utilizarea laboratoarelor acreditate

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, membru al consiliului societăţii de ciment mai sus menţionate, susţine că 
autorităţile cipriote responsabile se fac vinovate de omisiuni în legătură cu munca acestora de 
standardizare deoarece acestea nu au apelat la laboratoarele acreditate de organismele 
autorizate. Acest fapt a fost posibil deoarece legislaţia cipriotă care aplică standardele UE a 
intrat în vigoare doar la 16 iunie 2006. Petiţionarul subliniază că aceste circumstanţe a condus 
la amânarea standardizării şi controlului calităţii produselor din ciment şi le-a permis 
societăţilor de construcţii cipriote să folosească materiale neadecvate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 ianuarie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 mai 2007.

Legislaţia de armonizare a Comunităţii în vigoare în prezent nu prevede nici un fel de reguli 
privind acreditarea şi nu există obligaţia apelării la un organism acreditat în domeniul în 
discuţie.

Pe viitor, ca politică generală, Comisia susţine utilizarea acreditării. În acest sens şi în vederea 
asigurării unui temei legal pentru acreditare în legislaţia Comunităţii, Comisia a adoptat la 14 
februarie 2007 propunerea sa de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
stabilire a cerinţelor de acreditare şi supraveghere a pieţei privind comercializarea produselor. 
Regulamentul propus prevede un cadru pentru organizarea şi operarea acreditării la nivelul 
Comunităţii. În acelaşi timp, Comisia a adoptat o propunere privind decizia Parlamentului 
European şi a Consiliului privind un cadru comun pentru comercializarea produselor. Această 
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decizie completează regulamentul propus şi va servi ca bază la revizuirea şi actualizarea 
legislaţiei sectoriale specifice existente. În conformitate cu decizia propusă, acreditarea 
trebuie considerată în viitoarea legislaţie sectorială ca o opţiune preferată pentru demonstrarea 
competenţei şi capacităţii organismelor de evaluare a conformităţii (precum organismele de 
certificare şi inspecţie şi laboratoarele de testare).

Cu toate acestea, chiar şi în cazul în care instrumentele legislative vor fi în vigoare, într-un 
anumit sector acestea vor opera pe deplin numai în interacţiune cu legislaţia care guvernează 
sectorul în discuţie. Aceasta înseamnă că obligativitatea acreditării va depinde de legislaţia 
din fiecare sector particular.

Dispoziţiile naţionale de reglementare privind agregatele fac obiectul Directivei 89/106/CEE
a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor 
administrative ale statelor membre referitoare la materialele de construcţii1. Directiva prevede 
că organismele de certificare, organismele de inspecţie şi laboratoarele de testare desemnate 
de statele membre pentru sarcinile de evaluare a conformităţii, vor respecta anumite criterii 
precum competenţa tehnică, imparţialitatea, disponibilitatea mijloacelor şi echipamentelor, 
etc. Directiva 89/106/CEE nu impune acreditarea acestor organisme anterior desemnării. În 
consecinţă, utilizarea laboratoarelor acreditate în legătură cu aplicarea legislaţiei Comunităţii 
relevante nu este, în prezent, obligatorie.

  
1 Directiva 89/106/EEC (JO L 40, 11.2.1989, p.12.).


