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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0638/2006 złożona przez Ioannisa Kiriakidisa (Cypr), w imieniu cementowni 
„Leonik”, w sprawie rzekomych niedopatrzeń ze strony władz cypryjskich w zakresie 
dostosowania ustawodawstwa Cypru do standardów UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, członek zarządu ww. cementowni twierdzi, że właściwe władze 
cypryjskie nieustannie dopuszczają się pomyłek i uchybień związanych z pracą dotyczącą 
standaryzacji, akredytacji i zawiadamiania, którą powinny wykonywać w celu dostosowania 
ustawodawstwa Cypru do standardów UE. Wskazuje on najważniejsze problemy dla 
przemysłu cementowego (związane między innymi z bezpieczeństwem), które są wynikiem 
takich działań, i oświadcza, że poprzez te niejasne procedury władze próbują skomplikować 
sytuację pewnych przedsiębiorstw budowlanych i wydobywczych.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 19 stycznia 2007 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 7 maja 2007 r.

Służby Komisji Europejskiej odpowiedzialne za dyrektywę Rady 89/106/EWG w sprawie 
wyrobów budowlanych przeprowadziły szczegółową analizę dokumentów załączonych do 
wspomnianej wyżej petycji i doszły do następującego wniosku.

Komisja Europejska potwierdza, że zharmonizowane europejskie normy dotyczące kruszyw 
nie obejmują wartości dopuszczalnych ani progowych dla właściwości produktów objętych 
tymi normami. Dlatego też zgodnie z dyrektywą władze państwa członkowskiego są 
uprawnione i powinny sformułować pewne wymogi dotyczące tych właściwości 
(najważniejszych cech produktu), określając na podstawie swojego doświadczenia z zakresu 
budownictwa przydatność kruszyw z uwzględnieniem konkretnego zamierzonego celu, 
w jakim mają być wykorzystywane (np. rodzaju prac, właściwości kruszyw, warunków
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klimatycznych na przedmiotowym obszarze, względów gospodarczych).

Komisja Europejska przeanalizowała tę sprawę w ramach skargi złożonej przez składającego 
petycję i zwróciła się do niego o dostarczenie konkretnych i rozstrzygających dowodów. 
Informacje dostarczone przez składającego petycję w ramach skargi i niniejszej petycji nie 
pozwalają służbom Komisji Europejskiej na wyciągnięcie wniosku, że wdrożenie 
zharmonizowanych europejskich norm dotyczących kruszyw przez cypryjskie władze narusza 
właściwe prawodawstwo UE.

Jeśli składający petycję nie dostarczy konkretnych dowodów i uzasadnienia, służby Komisji 
Europejskiej nie widzą powodu, aby uznać, że cypryjskie władze złamały dyrektywę Rady 
89/106/EWG przez nieprawidłowe wdrożenie właściwych europejskich norm dotyczących 
kruszyw.


