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Verzoekschrift 638/2006, ingediend door Ioannis Kiriakidis (Cypriotische nationaliteit), 
namens het cementbedrijf “Leonik”, over vermeende tekortkomingen van de 
Cypriotische autoriteiten bij de omzetting van EU-normen in de wetgeving van Cyprus

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is lid van de raad van bestuur van het cementbedrijf. Hij beweert dat de bevoegde 
Cypriotische autoriteiten permanent fouten begaan bij de normalisatie, accreditatie en 
kennisgeving waartoe zij met het oog op de omzetting van EU-normen in de wetgeving van 
Cyprus verplicht zijn. Hij wijst op de grote moeilijkheden, en veiligheidsproblemen, die 
daardoor binnen de cementindustrie ontstaan, en hij verklaart dat de autoriteiten met hun 
ondoorzichtige procedures pogen bepaalde bouw- en mijnbouwondernemingen te benadelen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 januari 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 mei 2007

De diensten van de Europese Commissie die verantwoordelijk zijn voor Richtlijn  
89/106/EEG van de Raad inzake voor de bouw bestemde producten hebben de bij het 
bovengenoemde verzoekschrift bijgevoegde documenten nauwkeurig bestudeerd en zijn tot de 
volgende conclusie gekomen.

De Europese Commissie bevestigt dat de geharmoniseerde Europese normen met betrekking 
tot aggregaten geen limieten of drempelwaarden bevatten voor wat betreft de prestaties van de 
producten die onder deze normen vallen. Daarom hebben de autoriteiten van de lidstaten 
volgens deze richtlijn het recht en de plicht om bepaalde prestatie-eisen (essentiële 
producteigenschappen) vast te stellen en op grond van hun ervaring in de uitvoering van 
bouwwerken de geschiktheid te bepalen van de aggregaten voor, en daarbij rekening te 
houden met, het specifiek bedoelde gebruik van deze producten (bijv. het soort werk, aard van 
de aggregaten, klimaatomstandigheden in het betreffende gebied, zuinig gebruik).
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De Europese Commissie heeft deze kwestie reeds onderzocht in het kader van een klacht die 
door indiener was ingediend en heeft hem toen verzocht concreet en overtuigend bewijs te 
verstrekken. Op grond van de van indiener ontvangen gegevens in het kader van zijn klacht en 
dit verzoekschrift kunnen de diensten van de Commissie evenwel niet concluderen dat de 
Cypriotische autoriteiten zich bij de tenuitvoerlegging van de geharmoniseerde Europese 
normen inzake aggregaten niet aan de betreffende communautaire wetgeving houden.

De diensten van de Commissie zien geen reden om te concluderen dat de Cypriotische 
autoriteiten Richtlijn 89/106/EEG overtreden ten gevolge van een onjuiste uitvoering van de 
van toepassing zijn de Europese normen inzake aggregaten, tenzij indiener alsnog met 
concrete bewijzen en rechtvaardiging daartoe komt.


