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Suġġett: Petizzjoni 0134/2012, imressqa minn Anaïs Berthier u Natacha Cingotti, ta’ 
ċittadinanza Franċiża, f’isem ClientEarth u Friends of the Earth Europe, b’ 
14-il firma, dwar l-aċċess għad-dokumenti tal-UE relatati mal-informazzjoni 
dwar l-ambjent

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti jilmentaw dwar l-applikazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea tad-
dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus dwar l-aċċess għall-informazzjoni, il-
parteċipazzjoni tal-pubbliku fit-teħid tad-deċiżjonijiet u l-aċċess għall-ġustizzja fi 
kwistjonijiet ambjentali. Dan jikkonċerna r-Regolament (KE) Nru°1367/2006 dwar l-
applikazzjoni għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità tad-dispożizzjonijiet tal-
Konvenzjoni ta’ Aarhus dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni tal-Pubbliku 
fit-Teħid ta’ Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali u r-
Regolament Nru 1049/2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, 
tal-Kunsill u tal-Kummissjoni. Il-petizzjonanti jitolbu lill-Parlament Ewropew jiżgura li l-
Kummissjoni tosserva d-dispożizzjonijiet tad-dokumenti msemmija u tadatta r-Regolament 
Nru°1049/2001 għad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus li jipprevalu fuq ir-
Regolament.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Ġunju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Settembru 2012

Il-petizzjonanti jallegaw li l-Kummissjoni Ewropea mhijiex qed tirrispetta l-obbligi tagħha fil-
qafas tar-Regolament Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
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30 ta’ Mejju 2011 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-
Kunsill u tal-Kummissjoni1 u r-Regolament (KE) Nru°1367/2006 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-6 ta’ Settembru 2006 dwar l-applikazzjoni għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-
Komunità tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus dwar l-Aċċess għall-
Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni tal-Pubbliku fit-Teħid ta’ Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-
Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali (ir-“Regolament ta’ Aarhus”).2 Il-petizzjonanti jqisu li t-
tweġibiet tal-Kummissjoni għal talbiet li jikkonċernaw l-aċċess għal dokumenti juru tendenza 
sistemika lejn is-segretezza.

F’dak li jikkonċerna r-Regolament ta’ Aarhus, il-Kummissjoni ressqet l-osservazzjonijiet li 
ġejjin:

- Tixrid tal-informazzjoni dwar l-ambjent

Il-petizzjonanti jallegaw li l-Kummissjoni qed tonqos milli xxerred l-informazzjoni dwar l-
ambjent b’mod attiv f’konformità mar-rekwiżiti tar-Regolament ta’ Aarhus. B’mod 
partikolari, il-petizzjonanti jallegaw li l-Kummissjoni naqset milli tistabbilixxi reġistru 
pubbliku li jipprovdi informazzjoni dwar l-ambjent. 

Il-Kummissjoni tindika li l-Artikolu 4 tar-Regolament ta’ Aarhus ma jirrikjedix li l-
informazzjoni dwar l-ambjent tkun bilfors disponibbli permezz ta’ reġistru pubbliku. Fil-fatt, 
l-Artikolu 4(1) tar-Regolament ta’ Aarhus jipprevedi speċifikament “databases elettroniċi”. 
F’konformità ma’ dik id-dispożizzjoni, is-servizzi tal-Kummissjoni jippubblikaw 
informazzjoni dwar l-ambjent fuq is-siti tal-internet tagħhom li jistgħu jiġu kkonsultati 
permezz tal-portal “Europa” fuq l-internet u, fejn xieraq, jipprovdu links għal siti oħrajn fejn 
l-informazzjoni tinsab maħżuna.

Barra minn hekk, kif stabbilit ukoll fl-Artikolu 4(1) tar-Regolament ta’ Aarhus, it-tixrid tal-
informazzjoni dwar l-ambjent huwa proċess progressiv. Is-servizzi tal-Kummissjoni 
kontinwament u gradwalment jaġġornaw u jwessgħu l-informazzjoni dwar l-ambjent 
disponibbli f’dawn id-databases. 

Wieħed jista’ jsib xi ideat tal-Kummissjoni dwar kif l-informazzjoni tista’ tinxtered b’mod 
aktar strateġiku fil-Komunikazzjoni tagħha tas-7 ta’ Mejju 2012 bit-titolu “Nisfruttaw aħjar 
il-benefiċċji tal-miżuri ambjentali tal-UE: nibnu l-fiduċja permezz ta’ għarfien u rispons 
aħjar”.3 F’din il-Komunikazzjoni, il-Kummissjoni identifikat l-aċċess għall-informazzjoni 
bħala prijorità ewlenija sabiex jittejjeb il-livell ta’ implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar l-
ambjent.

Fir-rigward tal-istudji xjentifiċi, imsemmija mill-petizzjonanti bħala eżempju ta’ tixrid attiv, 
il-Kummissjoni tixtieq tirreferi għal-lista alfabetika ta’ studji u rapporti li tinsab fuq is-sit tal-
internet “Europa” (http://ec.europa.eu/environment/pubs/studies.htm). 

                                               
1 ĠU L 145, 31.05.2001, p. 43.
2 ĠU L 264, 25.09.2006, p. 13.
3 COM (2012) 95 final.
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- Nuqqas ta’ konformità mal-Konvenzjoni ta’ Aarhus

Il-petizzjonanti jallegaw li ċerti eċċezzjonijiet rigward l-iżvelar ta’ informazzjoni dwar l-
ambjent fil-qafas tar-Regolament ta’ Aarhus mhumiex previsti fil-Konvenzjoni ta’ Aarhus. 
B’mod partikolari, il-petizzjonanti jirreferu għal ksur tal-leġiżlazzjoni Komunitarja. Il-
petizzjonanti jindikaw li, skont huma, “l-unika eċċezzjoni marbuta mal-investigazzjonijiet 
hija dik prevista fl-Artikolu 4(4)(c) tal-Konvenzjoni, dwar talbiet ta’ natura kriminali jew 
dixxiplinarja.” Il-Kummissjoni allegatament tuża “din l-eċċezzjoni biex tiċħad l-aċċess għal 
informazzjoni dwar l-ambjent bħal avviżi ta’ tqegħid fil-mora u opinjonijiet motivati 
mibgħutin lill-Istati Membri bħala parti minn proċedimenti ta’ ksur”.

Bħala kumment preliminari rigward dan l-argument, il-Kummissjoni tixtieq tindika li d-
dokumenti relatati ma’ proċedimenti ta’ ksur li għaddejjin tassew jibbenefikaw minn livell 
għoli ta’ protezzjoni mil-leġiżlazzjoni tal-UE. Skont it-tielet inċiż tal-Artikolu 4(2) tar-
Regolament 1049/2001, l-istituzzjonijiet għandhom jiċħdu l-aċċess għal dokument meta l-
iżvelar tiegħu jdgħajjef il-protezzjoni ta’ “l-iskop ta’ ispezzjonijiet, investigazzjoni u verifiki”, 
jekk ma jkunx hemm interess pubbliku akbar fl-iżvelar tiegħu. Bħalma diġà sostniet il-Qorti 
Ġenerali (Qorti tal-Prim’Istanza) fis-sentenza tagħha tal-11 ta’ Diċembru 2001 fil-Kawża T-
191/99, Petri vs Il-Kummissjoni, “l-Istati Membri huma intitolati li jistennew li l-
Kummissjoni tiggarantixxi l-kunfidenzjalità matul l-investigazzjonijiet li jistgħu jwasslu għal 
proċidement ta’ ksur. Din l-eżiġenza ta’ kunfidenzjalità tibqa’ anki wara li l-kwistjoni 
titressaq quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, minħabba li ma jistax jiġi eskluż li n-negozjati bejn 
il-Kummissjoni u l-Istat Membru kkonċernat, intiżi sabiex dan jikkonforma ruħu 
volontarjament mal-eżiġenzi tat-Trattat, jistgħu jitkomplew matul il-proċedura ġudizzjarja u 
sa ma tingħata s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja. Il-preservazzjoni ta’ dak l-objettiv, jiġifieri 
s-soluzzjoni amikevoli tat-tilwima bejn il-Kummissjoni u l-Istat Membru kkonċernat qabel ma 
l-Qorti tal-Ġustizzja tagħti s-sentenza tagħha, tiġġustifika ċ-ċaħda tal-għoti ta’ aċċess għall-
avviżi ta’ tqegħid fil-mora u opinjonijiet motivati mfasslin b’rabta mal-proċedimenti tal-
Artikolu 226 KE minħabba l-protezzjoni tal-interess pubbliku fir-rigward tal-ispezzjonijiet, l-
investigazzjonijiet u l-proċeduri ġudizzjarji” (paragrafu 68).

Il-livell ta’ protezzjoni ġuridika tad-dokumenti fil-proċedimenti ta’ ksur li għaddejjin bl-ebda
mod mhu differenti fil-qasam tal-informazzjoni dwar l-ambjent. Bħalma diġà jirriżulta mill-
formulazzjoni tal-Artikolu 6(1) tar-Regolament ta’ Aarhus, il-proċedimenti ta’ ksur li 
għaddejjin huma esklużi mill-preżunzjoni ta’ interess pubbliku akbar fl-iżvelar tal-
informazzjoni meta din tkun tirrigwarda l-emissjonijiet fl-ambjent. 

Fis-sentenza tagħha tad-9 ta’ Settembru 2011 fil-Kawża T-29/08, Liga para Proteccao da 
Natureza (LPN) vs Il-Kummissjoni, il-Qorti Ġenerali saħqet fuq dan il-fatt u indikat li mhijiex 
prevista trasparenza akbar fi kwistjonijiet ambjentali meta mqabbla mar-regoli ġenerali tar-
Regolament 1049/2001 rigward l-aċċess għal dokumenti fi proċedimenti ta’ ksur li għaddejjin 
(paragrafu 135 tas-sentenza li bħalissa qed tiġi appellata). Il-petizzjonanti jallegaw li l-
Konvenzjoni ta’ Aarhus ma tippermettix dan it-tip ta’ “segretezza” fi kwistjonijiet ambjentali. 
Madankollu, il-Kummissjoni ma tikkondividix il-mod kif il-petizzjonanti jinterpretaw il-
Konvenzjoni ta’ Aarhus. L-Artikolu 4(a) tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus jippermetti li talba għal 
informazzjoni dwar l-ambjent tinċaħad taħt ċerti kundizzjonijiet jekk l-iżvelar tagħha jolqot 
b’mod negattiv “il-kunfidenzjalità tal-proċeduri tal-awtoritajiet pubbliċi”. Il-Kummissjoni 
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tqis li l-proċedimenti ta’ ksur jistgħu jiġu kkunsidrati li jaqgħu taħt din id-dispożizzjoni tal-
Konvenzjoni ta’ Aarhus.

L-Artikolu 4(2)(a) tad-Direttiva 2003/4/KE dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali1 li 
timplimenta d-dispożizzjonijiet dwar l-aċċess għall-informazzjoni tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus 
fil-livell tal-Istati Membri, jinkludi l-istess eżenzjoni rigward l-iżvelar ta’ informazzjoni dwar 
l-ambjent, biex tiġi salvagwardata “l-kunfidenzjalità tal-proċeduri tal-awtoritajiet pubbliċi”. 

Konklużjoni

Għaldaqstant, il-Kummissjoni tqis li qed timplimenta tajjeb ir-Regolament ta’ Aarhus. Il-
prattika tas-servizzi tal-Kummissjoni dwar it-tixrid tal-informazzjoni dwar l-ambjent u l-
iżvelar tal-informazzjoni dwar l-ambjent fuq talba hija kompletament konformi mal-obbligi 
tagħha li jirriżultaw mill-Konvenzjoni ta’ Aarhus. 

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Novembru 2013

Il-petizzjonanti jallegaw li l-Kummissjoni naqset ripetutament milli tikkonforma mal-obbligi 
legali tagħha skont ir-Regolament 1049/2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-
Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, kif ukoll il-Konvenzjoni ta’ Aarhus u r-
Regolament 1367/2006 relatat, b’mod partikolari:

a) nuqqas li tikkonforma mal-iskadenzi;

b) nuqqas li turi li m’hemm l-ebda interess pubbliku prevalenti fl-iżvelar;

c) nuqqas li tikkonforma mad-deċiżjonijiet u r-rimarki kritiċi tal-Ombudsman 
Ewropew dwar id-dewmien fl-immaniġġjar tat-talbiet għall-aċċess u l-ħtieġa għall-
Kummissjoni li torganizza mill-ġdid is-servizzi tagħha għal dak il-għan;

d) applikazzjoni ħażina tal-kundizzjonijiet aktar stretti tar-Regolament 1049/2001 
għad-dokumenti li fihom informazzjoni ambjentali. L-applikanti jiddikjaraw b’mod 
aktar speċifiku li:

- uħud mill-eċċezzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4 tar-Regolament 1049/2001, li 
jirreferi għalihom ir-Regolament 1367/2006, mhumiex ipprovduti mill-
Konvenzjoni ta’ Aarhus, pereżempju il-ħarsien ta’ “kwistjonijiet militari” u “l-
politika finanzjarja, monetarja jew ekonomika tal-UE jew ta’ Stat Membru”; 

                                               
1 Id-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2003 dwar l-aċċess 

pubbliku għat-tagħrif ambjentali u li tħassar id-Direttiva tal-Kunill 90/313/KEE; ĠU L 41, 14.02.2003, 
p. 26.
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- l-Artikolu 4 tar-Regolament 1049/2001 jiddefinixxi l-kundizzjonijiet li taħthom 
dokumenti “għandhom” jiġu rrifjutati, filwaqt li l-Konvenzjoni ta’ Aarhus tuża 
biss it-terminu “jistgħu”; 

- il-Konvenzjoni ta’ Aarhus tinkludi kundizzjonijiet aktar stretti għall-
applikazzjoni tal-eċċezzjoni marbuta mal-interessi kummerċjali. Madankollu, il-
Kummissjoni ma tirrispettax dawn il-kundizzjonijiet, pereżempju meta tħares l-
immaġni jew ir-reputazzjoni ta’ kumpanija;

- il-Konvenzjoni ta’ Aarhus ma tinkludi ebda ekwivalent għall-eċċezzjoni ta’ 
“ispezzjonijiet, investigazzjoniji u verifiki” tar-Regolament 1049/2001 iżda tuża 
eċċezzjoni aktar limitata ta’ “inkjesti ta’ natura kriminali jew dixxiplinarja”. 
Madankollu, il-Kummissjoni tibbaża ruħha fuq l-eċċezzjoni tar-
Regolament 1049/2001 biex iżżomm dokumenti marbuta ma’ proċedimenti ta’ 
ksur jew biex iżżomm “studji ta’ valutazzjoni tal-konformità”.

Huma jirrimarkaw allegazzjoni ta’ “tendenza sistematika lejn is-segretezza aktar milli l-
iżvelar fit-tweġibiet tal-Kummissjoni Ewropea għat-talbiet għall-aċċess pubbliku għal 
dokumenti”, u jidentifikaw ċerti kategoriji ta’ dokumenti li, allegatament, “huma miżmuma 
sistematikament mingħajr raġuni valida” (avviżi ta’ tqegħid fil-mora u opinjonijiet motivati 
mibgħuta fil-qafas tal-proċedimenti ta’ ksur, ittri mibgħuta mill-industrija lill-
Kummissjoni,...). Jiddeploraw ukoll il-fatt li l-Kummissjoni pproponiet li testendi l-iskadenza 
għat-tweġibiet għal talbiet inizjali u konfermatorji għal 30 ġurnata.

Il-petizzjonanti għaldaqstant:

- jitolbu lill-Parlament “jagħmel rakkomandazzjoni biex il-Kummissjoni tagħmel ir-
Regolament 1049/2001 konformi mad-dispożizzjonijiet tal-konvenzjoni ta’ Aarhus”; 

- jissuġġerixxu li l-aspett kunfidenzjali ta’ dokument jiġi meqjus meta d-dokument jiġi 
diskuss u abbozzat, minflok ma jqisuh biss meta jintalab.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

- Ad a) Dwar l-allegat nuqqas ta’ rispett sistematiku għall-iskadenzi u r-
Regolament 1049/2001 b’mod aktar ġenerali

Huwa minnu li l-Kummissjoni hija obbligata, fil-maġġoranza tal-każijiet, li testendi l-
iskadenza għat-tweġibiet għat-talbiet konfermatorji tagħha għall-aċċess għal dokumenti 
f’konformità mal-Artikolu 8(2) tar-Regolament 1049/2001.

Dawn l-estensjonijiet huma meħtieġa minħabba l-ħtieġa li jitwettqu konsultazzjonijiet interni 
(DĠ oħra, is-Servizz Legali), u fil-maġġoranza tal-każijiet anke esterni (awturi ta’ parti terza) 
flimkien ma’ żieda qawwija fin-numru ta’ talbiet għall-aċċess għal dokumenti li ma ġietx 
riflessa b’evoluzzjoni simili fir-riżorsi tal-Kummissjoni. 
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Għal dawn ir-raġunijiet, il-Kummissjoni pproponiet, fil-proposta tagħha tat-
30 ta’ April 20081, biex testendi l-iskadenza inizjali biex tittratta t-talbiet għall-aċċess għal 
dokumenti minn 15 għal 30 ġurnata, li tikkorrispondi aktar mill-qrib mar-realità tal-
ipproċessar ta’ kuljum ta’ talbiet għall-aċċess għal dokumenti. 

Il-Kummissjoni tinnota li l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, fir-regoli speċifiċi tagħha dwar l-
aċċess għal dokumenti2, stabbilixxiet ukoll skadenza ta’ xahar għall-ipproċessar ta’ talbiet 
għall-aċċess. 

Il-Kummissjoni tinnota wkoll li mill-każijiet kollha tal-allegata amministrazzjoni ħażina 
eżaminati mill-Ombudsman, 8 % biss ikkonċernaw l-iskadenzi għal deċiżjonijiet, fost l-oqsma 
kollha tal-attività tal-UE.

Fir-rigward tar-rispett tar-Regolament 1049/2001 b’mod aktar ġenerali, ir-rapport tal-
Ombusdman għall-20123 jiżvela li fil-21.5 % tal-każijiet magħluqa fl-2012 ir-ratione 
materiae kienet talbiet għal informazzjoni u aċċess għal dokumenti, li jirrappreżenta tnaqqis 
mis-sena ta’ qabel (25 %). 

Barra minn hekk, mill-istanzi kollha tal-allegata amministrazzjoni ħażina eżaminata mill-
Ombudsman, 6.7 % biss ikkonċernaw aċċess għal dokumenti.

- Ad b) Dwar l-allegat nuqqas li turi li m’hemm ebda interess pubbliku prevalenti

Fit-tweġibiet konfermatorji tagħha, il-Kummissjoni teżamina sistematikament jekk jeżistix 
interess pubbliku prevalenti. F’konformità mal-deċiżjoni Turco4 tal-Qorti tal-Ġustizzja, 
tagħmel dan ukoll ex officio, f’każijiet fejn l-applikant ma jkunx ressaq tali interess prevalenti, 
ħlief għal każijiet koperti minn suppożizzjoni ġenerali ta’ nuqqas ta’ żvelar5.

F’konformità mal-istess deċiżjoni6, il-Kummissjoni sistematikament tapplika dictum tal-Qorti 
li t-trasparenza tikkostitwixxi interess pubbliku prevalenti fi trasparenza f’fajls leġiżlattivi 
magħluqa fejn ma tapplika ebda eċċezzjoni oħra. 

Għaldaqstant mhux minnu li l-Kummissjoni sistematikament tonqos milli turi li m’hemmx 
                                               
1 Il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċess pubbliku 
għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni – KUMM(2008) 229 
finali.
2 Id-Deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tal-11 ta’ Diċembru 2012 dwar l-
aċċess tal-pubbliku għad-dokumenti miżmuma mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fl-
eżerċizzju tal-funzjonijiet amministrattivi tagħha, Il-Ġurnal Uffiċjali C 38, 9.2.2013, p. 2.
3 Disponibbli fuq il-Websajt tal-Ombudsman Ewropew: 
http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces.
4 Is-Sentenza tal-Qorti tal-1 ta’ Lulju 2008 fil-Każijiet konġunti C-39/05 P u C-52/05 P, Ir-
Renju tal-Isvezja u Maurizio Turco vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-paragrafu 44.
5 Is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-29 ta’ Ġunju 2010 fil-Każ C-139/07 P, Il-
Kummissjoni Ewropea vs Technische Glaswerke Ilmenau Gmbh, il-paragrafi 61-62. 
6 Il-paragrafi 44 – 46 u 67.
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interess pubbliku prevalenti fl-iżvelar.

- Ad c) Dwar l-allegat nuqqas tal-Kummissjoni li tikkonforma mar-rakkomandazzjonijiet tal-
Ombudsman

Ir-Rapport Annwali tal-Ombudsman għall-2012 jiżvela li fi 82 % tal-każijiet, l-Istituzzjonijiet 
tal-UE jikkonformaw mar-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman.

L-allegazzjoni tal-petizzjonanti li l-Kummissjoni tonqos sistematikament milli tikkonforma 
mar-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman, għaldaqstant, ma treġix. 

- Ad d) Dwar l-applikazzjoni ħażina tal-kundizzjonijiet aktar stretti tar-
Regolament 1049/2001 għad-dokumenti li fihom informazzjoni ambjentali

L-Artikolu 3 tar-Regolament 1367/2006 jipprovdi li [r]-Regolament (KE) Nru 1049/2001 
għandu japplika għal kwalunkwe talba minn applikant għal aċċess għal informazzjoni dwar l-
ambjent fil-pussess ta’ istituzzjonijiet u korpi tal-Komunità. B’hekk, ir-
Regolament 1367/2006 jagħmel lir-Regolament 1049/2001 applikabbli b’mod espliċitu għat-
talbiet għal dokumenti li fihom informazzjoni ambjentali.

Dan ikompli li l-eċċezzjonijiet tar-Regolament 1049/2001, inkluża t-terminoloġiji speċifika 
użata fih (jiġifieri “għandhom” minflok “jistgħu” fil-Konvenzjoni ta’ Aarhus) huma wkoll 
applikabbli għat-talbiet għal dokumenti li jinkludu informazzjoni ambjentali, anke jekk dawn 
l-eċċezzjonijiet mhux kollha huma riprodotti b’mod espliċitu fir-Regolament 1367/2006.


