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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0638/2006, του Ιωάννη Κυριακίδη, κυπριακής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
εταιρείας τσιμέντου «Leonik», σχετικά με την εικαζόμενη ολιγωρία των κυπριακών 
αρχών όσον αφορά την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών προτύπων στη νομοθεσία της 
Κύπρου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας 
τσιμέντου, ισχυρίζεται ότι οι αρμόδιες κυπριακές αρχές διαρκώς διαπράττουν σφάλματα και 
παραλείψεις σε σχέση με το έργο της τυποποίησης, διαπίστευσης και κοινοποίησης που 
απαιτείται να φέρουν εις πέρας με σκοπό την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών προτύπων στην 
κυπριακή νομοθεσία. Επισημαίνει τα μείζονα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων 
ασφαλείας, που προκαλεί αυτό στη βιομηχανία τσιμέντου και δηλώνει ότι οι αρχές 
προσπαθούν με τις αδιαφανείς τους διαδικασίες να θέσουν ορισμένες κατασκευαστικές και 
εξορυκτικές εταιρείες σε μειονεκτική θέση.

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.

Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρμόδιες για την οδηγία 89/106/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών εξέτασαν λεπτομερώς τα 
έγγραφα που επισυνάπτονται στην προαναφερθείσα αναφορά και κατέληξαν στο ακόλουθο 
συμπέρασμα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα για τα 
αδρανή υλικά δεν περιλαμβάνουν όρια ή οριακές τιμές για τις επιδόσεις των προϊόντων που 
καλύπτονται από τα συγκεκριμένα πρότυπα. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την οδηγία, οι αρχές 
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των κρατών μελών έχουν το δικαίωμα και οφείλουν να θέτουν ορισμένες απαιτήσεις όσον 
αφορά τις επιδόσεις (βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος), προσδιορίζοντας με βάση την 
εμπειρία τους στην κατασκευή έργων την καταλληλότητα των αδρανών υλικών για, και 
λαμβάνοντας υπόψη, τη συγκεκριμένη χρήση για την οποία προορίζονται αυτά τα προϊόντα 
(π.χ. το είδος του έργου, τη φύση των αδρανών υλικών, τις κλιματικές συνθήκες στην εν 
λόγω περιοχή, την οικονομία).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προβεί σε εξέταση του εν λόγω ζητήματος στο πλαίσιο 
καταγγελίας που υπέβαλε ο αναφέρων και του έχει ζητήσει να παράσχει συγκεκριμένα 
αποδεικτικά στοιχεία. Οι πληροφορίες που ελήφθησαν από τον αναφέροντα στο πλαίσιο της 
καταγγελίας του και της παρούσας αναφοράς δεν επιτρέπουν στις υπηρεσίες της Επιτροπής 
να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι οι κυπριακές αρχές παραβιάζουν τη συναφή κοινοτική 
νομοθεσία, όσον αφορά την εφαρμογή των εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων για τα 
αδρανή υλικά.

Εάν ο αναφέρων δεν προσκομίσει συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία και αιτιολόγηση, οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής δεν κρίνουν ότι συντρέχει λόγος να θεωρούν ότι οι κυπριακές αρχές 
παραβιάζουν την οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου λόγω πλημμελούς εφαρμογής των 
συναφών ευρωπαϊκών προτύπων για τα αδρανή υλικά.


