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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0638/2006 mressqa minn Ioannis Kiriakidis (ta' nazzjonalità Ċiprijotta), 
f’isem il-kumpanija tas-siment ‘Leonik’, dwar allegati nuqqasijiet mill-awtoritajiet 
Ċiprijotti fl-inkorporazzjoni ta’ l-istandards ta’ l-UE fil-leġiżlazzjoni ta’ Ċipru

1. Sommarju tal-petizzjoni

Ir-rikorrent, li huwa membru tal-bord tal-kumpanija tas-siment imsemmija fuq, isostni li l-
awtoritajiet Ċiprijotti responsabbli kontinwament qegħdin jagħmlu żbalji u nuqqasijiet 
b’konnessjoni max-xogħol ta’ l-istandardizzazzjoni, l-akkreditazzjoni u n-notifikazzjoni li 
huma mitluba jwettqu bil-għan li jinkorporaw l-istandards ta’ l-UE fil-liġi Ċiprijotta. Huwa 
jixħet dawl fuq il-problemi l-kbar, inklużi kwistjonijiet ta’ sigurtà, li dan kollu joħloq fl-
industrija tas-siment u huwa jistqarr li l-awtoritajiet, bil-proċeduri xejn ċari tagħhom, qegħdin 
jippruvaw ipoġġu ċerti kumpaniji tal-kostruzzjoni u tat-tħaffir fil-barrieri f’pożizzjoni 
żvantaġġjuża. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar id-19 ta’ Jannar 2007. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar is-7 ta’ Mejju 2007.

Is-servizzi tal-Kummissjoni Ewropea responsabbli għad-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE
dwar prodotti tal-kostruzzjoni, eżaminaw fid-dettall id-dokumenti mehmuża mal-petizzjoni 
msemmija fuq u konsegwentement waslu għall-konklużjoni li ġejja. 

Il-Kummissjoni Ewropea tikkonferma li l-istandards Ewropej armonizzati dwar l-aggregati 
ma jinkludux limiti jew valuri ta’ threshold għall-prestazzjoni tal-prodotti koperti minn dawn 
l-istandards. Għal din ir-raġuni, skond id-Direttiva, l-awtoritajiet ta’ l-Istati Membri huma 
intitolati u għandhom bżonn jistabbilixxu ċerti rekwiżiti ta’ prestazzjoni (karatteristiċi 
essenzjali tal-prodotti) li fuq il-bażi ta’ l-esperjenza tagħhom fil-kostruzzjoni ta’ xogħlijiet, 
jiddeterminaw il-kundizzjoni tajba ta’ l-aggregati għal, u jieħdu konsiderazzjoni ta’ l-użu 
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speċifiku intenzjonat ta’ dawn il-prodotti (eż. it-tip ta’ xogħol, in-natura ta’ l-aggregati, il-
kondizzjonijiet tal-klima fl-erja konċernata, l-ekonomija). 

Il-Kummissjoni Ewropea diġà eżaminat din il-kwistjoni fil-qafas ta’ ilment imwassal mir-
rikorrent u talbitu biex jipprovdi evidenza konkreta u konklużiva. L-informazzjoni riċevuta 
mingħand ir-rikorrent fil-qafas ta’ l-ilment tiegħu u ta’ din il-petizzjoni ma tippermettix lis-
servizzi tal-Kummissjoni biex jikkonkludu li l-implimentazzjoni mill-awtoritajiet Ċiprijotti ta’ 
l-istandards Ewropej armonizzati dwar l-aggregati qegħda tikser il-leġiżlazzjoni rilevanti ta’ l-
UE. 

Sakemm ir-rikorrent ma jipprovdix evidenza konkreta u ġustifikazzjoni, is-servizzi tal-
Kummissjoni ma jaraw l-ebda raġuni għala għandhom jikkunsidraw li l-awtoritajiet ta’ Ċipru 
qegħdin jiksru d-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE minħabba implimentazzjoni żbaljata ta’ l-
istandards Ewropej rilevanti dwar l-aggregati.
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