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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0638/2006 af Ioannis Kiriakidis, cypriotisk statsborger, på vegne af 
cementvirksomheden "Leonik" om de cypriotiske myndigheders påståede manglende 
indarbejdelse af EU-standarderne i den cypriotiske lovgivning

1. Sammendrag

Andrageren, som er medlem af bestyrelsen i ovennævnte cementvirksomhed, klager over, at 
de cypriotiske myndigheder konstant begår fejl og undladelser i forbindelse med det arbejde 
med standardisering, akkreditering og indberetning, som det kræves, at de udfører med 
henblik på at indarbejde EU-standarderne i den cypriotiske lovgivning. Han peger på de 
største problemer, som dette skaber i cementbranchen, herunder på sikkerhedsområdet, og 
anfører, at myndighederne med deres uigennemskuelige procedurer forsøger at stille visse 
bygge- og råstofudvindingsvirksomheder ugunstigt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. januar 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. maj 2007.

Kommissionens tjenestegrene, som er ansvarlige for Rådets direktiv 89/106/EØF om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om 
byggevarer, har undersøgt de dokumenter nærmere, som er vedlagt ovennævnte andragende 
og er nået til følgende konklusion:

Europa-Kommissionen bekræfter, at de harmoniserede europæiske standarder for aggregater 
ikke omfatter grænse- eller tærskelværdier for ydeevnen af de produkter, som er omfattet af 
disse standarder. Af denne grund har myndighederne i medlemsstaterne i henhold til 
direktivet ret til og er nødt til at stille visse krav til ydeevnen (væsentlige produktegenskaber), 
og på grundlag af deres erfaring inden for byggeri at fastsætte aggregaternes egnethed til, og 
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som tager højde for, den brug, som disse produkter er bestemt til (f.eks. type af arbejde, arten 
af aggregater, klimaforhold i det berørte område, økonomi).

Europa-Kommissionen har allerede undersøgt dette spørgsmål inden for rammerne af en 
klage, som er indgivet af andrageren og har bedt denne om at fremlægge konkret og endeligt 
bevis. Oplysningerne, som er modtaget fra andrageren inden for rammerne af denne klage og 
dette andragende, gør det ikke muligt for Kommissionens tjenestegrene at konkludere, at de 
cypriotiske myndigheders gennemførelse af de harmoniserede europæiske standarder om 
aggregater tilsidesætter den relevante EU-lovgivning.

Medmindre andrageren fremlægger konkret bevis og begrundelse, ser Kommissionens 
tjenestegrene ingen grund til at antage, at de cypriotiske myndigheder har tilsidesat Rådets 
direktiv 89/106/EØF som følge af forkert gennemførelse af de relevante europæiske 
standarder om aggregater.
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