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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Ioannis Kiriakidis, ciprusi állampolgár által a „Leonik” cementgyártó vállalat nevében
benyújtott 0638/2006. számú petíció a ciprusi hatóságok által az uniós szabványok 
ciprusi szabályozásba történő beemelésével kapcsolatban elkövetett állítólagos 
mulasztásokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki a fent említett cementgyártó vállalat igazgatótanácsának tagja, azt 
állítja, hogy az illetékes ciprusi hatóságok folyamatosan hibákat és mulasztásokat követnek el 
szabványosítási, akkreditációs és értesítési tevékenységük kapcsán, amelyet az uniós 
szabványok ciprusi jogba történő átültetése érdekében kötelesek elvégezni. A petíció 
benyújtója rávilágít azokra a súlyos problémákra, köztük biztonsági kérdésekre, amelyeket a 
helyzet a cementiparon belül előidéz, és azt állítja, hogy az átláthatatlan eljárások révén a 
hatóságok egyes építőipari és kőfejtő vállalatokat hátrányos helyzetbe hoznak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. január 19. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. május 7.

„Az Európai Bizottságnak az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/106/EGK tanácsi 
irányelvért felelős szolgálatai részletesen megvizsgálták a fenti petícióhoz csatolt 
dokumentumokat, és az alábbi következtetésekre jutottak.

Az Európai Bizottság megerősíti, hogy az adalékanyagokkal kapcsolatos összehangolt európai 
szabványok nem tartalmaznak határ- vagy küszöbértékeket e szabványok hatálya alá tartozó 
termékek teljesítményéről. Ennek következtében az irányelv értelmében a tagállami 
hatóságok joga és kötelezettsége, hogy a teljesítményre vonatkozó bizonyos előírásokat 
állapítsanak meg (alapvető termékjellemzők) úgy, hogy az építési munkálatok terén szerzett 
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tapasztalataik alapján meghatározzák, hogy az adalékanyagok megfelelnek ezen termékek 
konkrét felhasználási céljának ezen cél figyelembe vételével (a munkálatok típusa, az 
adalékanyag jellege, az adott terület éghajlati viszonyai, gazdaság).

Az Európai Bizottság a petíció által benyújtott panasz keretében már megvizsgálta a kérdést, 
és arra kérte a petíció benyújtóját, hogy szolgáltasson konkrét és meggyőző bizonyítékokat. A 
petíció benyújtójától a panasz és jelen petíció keretében kapott információk nem teszik 
lehetővé a Bizottság szolgálatai számára, hogy megállapítsák, hogy az adalékanyagokra 
vonatkozó összehangolt európai szabványok ciprusi hatóságok általi végrehajtása sérti a 
vonatkozó uniós szabályozást.

Amennyiben a petíció benyújtója nem szolgál konkrét bizonyítékokkal és indoklással, a 
Bizottság szolgálatai nem látnak okot arra, hogy úgy ítéljék meg, hogy a ciprusi hatóságok az 
adalékanyagokkal kapcsolatos vonatkozó európai szabványok nem megfelelő végrehajtása 
miatt megsértik 89/106/EGK tanácsi irányelvet.”


