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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 638/2006, Ioannis Kiriakidis, Kyproksen kansalainen, (Leonik-
sementtiyhtiön puolesta,) Kyproksen viranomaisten väitetyistä puutteista EU:n 
standardien sisällyttämisestä Kyproksen lainsäädäntöön

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on edellä mainitun sementtiyhtiön hallituksen jäsen. Hän väittää, että 
asiasta vastaavat Kyproksen viranomaiset tekevät jatkuvasti virheitä ja laiminlyöntejä 
standardoinnissa, akkreditoinnissa ja ilmoittamisessa, joita heidän on toteutettava EU:n 
standardien sisällyttämiseksi Kyproksen lainsäädäntöön. Hän viittaa suuriin ongelmiin, 
mukaan luettuna turvallisuuskysymykset, joita tilanne aiheuttaa sementtiteollisuudessa, ja 
toteaa, että viranomaiset pyrkivät vaikeaselkoisilla menettelyillään saattamaan tietyt 
rakennus- ja louhintayhtiöt muita heikompaan asemaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 19. tammikuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 7. toukokuuta 2007

Rakennusalan tuotteita koskevasta neuvoston direktiivistä 89/106/ETY vastaavat Euroopan 
komission yksiköt ovat tutkineet huolellisesti edellä mainittuun vetoomukseen liitetyt 
asiakirjat ja tehneet seuraavat päätelmät.

Euroopan komissio vahvistaa, että betonisoraa koskevat EU:n yhdenmukaiset standardit eivät 
sisällä raja- tai kynnysarvoja kyseisten standardien soveltamisalaan kuuluville tuotteille. Siksi 
jäsenvaltioiden viranomaisilla on direktiivin mukaan oikeus ja velvollisuus asettaa tiettyjä 
vaatimuksia (tuotteen olennaiset piirteet), joissa määritellään niiden rakennustöistä saamien 
kokemusten perustella betonisoran kelvollisuus kyseisten tuotteiden käyttötarkoituksen 
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(esimerkiksi työn tyyppi, betonisoran luonne, kyseisen alueen ilmasto-olosuhteet ja talous) 
ottaen määrittelyssä huomioon käyttötarkoitus.

Euroopan komissio on jo tutkinut tätä kysymystä vetoomuksen esittäjän jättämän valituksen 
puitteissa ja on pyytänyt häneltä konkreettisia ja vakuuttavia todisteita. Vetoomuksen 
esittäjältä hänen valituksensa ja tämän vetoomuksen puitteissa saatujen tietojen perusteella 
komission yksiköt eivät voi päätellä, että Kyproksen viranomaisten toteuttama betonisoraa 
koskevien EU:n yhdenmukaisten standardien täytäntöönpano rikkoisi asiaa koskevaa EU:n 
lainsäädäntöä.

Ellei vetoomuksen esittäjä toimita konkreettisia todisteita ja perusteluita, komission yksiköillä 
ei ole mitään syytä katsoa, että Kyproksen viranomaiset rikkovat neuvoston 
direktiiviä 89/106/ETY panemalla väärin täytäntöön asiaa koskevia betonisoraa koskevia 
EU:n standardeja.
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