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Petiţia nr. 0638/2006, adresată de Ioannis Kiriakidis, de naţionalitate cipriotă, în numele 
societăţii de ciment „Leonik”, privind pretinsele neajunsuri ale autorităţilor cipriote 
legate de aplicarea standardelor UE în legislaţia cipriotă

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, membru al consiliului societăţii mai sus menţionate de ciment, susţine că 
autorităţile cipriote responsabile înregistrează în mod constant erori şi omisiuni în legătură cu 
activitatea de standardizare, acreditare şi notificare pe care sunt obligate să o desfăşoare în 
vederea includerii standardelor UE în legislaţia cipriotă. Acesta subliniază problemele majore, 
incluzând probleme de siguranţă, create de aceasta în industria cimentului şi declară că 
autorităţile încercă, prin procedurile opace ale acestora, să plaseze în dezavantaj anumite 
societăţi de construcţie şi exploatare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 ianuarie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 mai 2007.

Serviciile Comisiei Europene responsabile pentru Directiva 89/106/CEE a Consiliului privind 
materialele de construcţie au examinat în detaliu documentele ataşate petiţiei mai sus 
menţionate şi au ajuns la următoarele concluzii.

Comisia Europeană confirmă că standardele europene armonizate privind agregatele nu includ 
valori limită sau praguri privind performanţa produselor care fac obiectul acestor standarde. În 
consecinţă, în conformitate cu directiva, autorităţile statelor membre au dreptul şi trebuie să 
stabilească anumite cerinţe de performanţă (caracteristicile produselor esenţiale) care 
determină, în temeiul experienţei acestora în construcţia de lucrări, natura adecvată a 
agregatelor pentru, şi ţinând seama de scopul specific intenţionat al acestor produse (de ex. 
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tipul lucrării, natura agregatelor, condiţiile meteorologice în zona relevantă, economia).

Comisia Europeană a examinat acest aspect în cadrul unei plângeri depuse de petiţionar şi i-a 
solicitat acestuia să furnizeze dovezi concrete şi convingătoare. Informaţiile primite din partea 
petiţionarului în cadrul plângerii sale şi acestei petiţii nu permit serviciilor Comisiei să 
concluzioneze că aplicarea standardelor armonizate europene privind agregatele de către 
autorităţile cipriote încalcă legislaţia UE relevantă.

Cu excepţia cazului în care petiţionarul va furniza dovezi şi justificări concrete, serviciile 
Comisiei nu observă nici un motiv să considere că autorităţile cipriote încalcă Directiva 
89/106/CEE a Consiliului datorită unei aplicări incorecte a standardelor europene relevante 
privind agregatele.


