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Lūgumrakstu komiteja

7.05.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0638/2006, ko cementa ražošanas uzņēmuma „Leonik” vārdā iesniedza 
Kipras valstspiederīgais Ioannis Kiriakidis, par iespējamiem Kipras iestāžu pieļautiem 
trūkumiem ES standartu ieviešanā Kipras tiesību aktos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas ir minētā cementa ražošanas uzņēmuma valdes loceklis, 
apgalvo, ka Kipras atbildīgās iestādes nepārtraukti pieļauj kļūdas un bezdarbību 
standartizācijā, akreditācijā un paziņošanā, kas no tām tiek prasītas saistībā ar ES standartu 
ieviešanu Kipras tiesību aktos. Viņš norāda uz galvenajām problēmām, tostarp drošības 
jautājumiem, ko tas rada cementa rūpniecībā, un viņš konstatē, ka šīs iestādes mēģina ar 
savām neskaidrajām procedūrām nostādīt dažus būvniecības un karjeru izstrādes uzņēmumus 
neizdevīgā situācijā.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2007. gada 19. janvārī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 7. maijā

Eiropas Komisijas dienesti, kas ir atbildīgi par Padomes Direktīvu 89/106/EEK par 
būvizstrādājumiem, ir sīki pārbaudījuši iepriekš minētajam lūgumrakstam pievienotos 
dokumentus un nonākuši pie šāda secinājuma.

Eiropas Komisija apstiprina, ka saskaņotie Eiropas pildvielu standarti neparedz normas vai 
raksturlielumus par to izstrādājumu kvalitāti, uz kuriem šie standarti attiecas. Tādēļ saskaņā ar 
šo direktīvu dalībvalsts iestādēm ir tiesības un vajadzība noteikt konkrētas prasības (būtiskas 
izstrādājuma īpašības) kvalitātei, uz savas būvju celtniecības pieredzes pamata nosakot 
pildvielu piemērotību un ņemot vērā šo izstrādājumu īpašo paredzamo izmantojumu (piem., 
būves tipu, pildvielu raksturojumu, klimata apstākļus attiecīgajā teritorijā, ekonomiju).
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Eiropas Komisija jau ir skatījusi šo jautājumu saistībā ar sūdzību, ko iesniedzis lūgumraksta 
iesniedzējs, un ir prasījusi, lai viņš iesniedz konkrētas un pārliecinošas liecības. Informācija, 
kas saņemta no lūgumraksta iesniedzēja saistībā ar viņa sūdzību un viņa lūgumrakstu, neļauj 
Komisijas dienestiem izdarīt secinājumu, ka Eiropas saskaņotos standartus par pildvielām 
Kipras iestādes īsteno, pārkāpjot ES tiesību aktus.

Ja lūgumraksta iesniedzējs nesniedz konkrētas liecības un pamatojumu, Komisijas dienesti 
neredz iemeslu uzskatam, ka Kipras iestādes pārkāpj Padomes Direktīvu 89/106/EEK, 
nepareizi ieviešot attiecīgos Eiropas pildvielu standartus.


