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B9-0202/2020

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni li tagħti parzjalment awtorizzazzjoni skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (REACHLaw Ltd) għal ċerti użi 
tat-triossidu tal-kromu
(D066992/01 – 2020/2670(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tagħti 
parzjalment awtorizzazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (REACHLaw Ltd) għal ċerti użi tat-triossidu tal-kromu 
(D066992/01),

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-
awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija 
Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-
Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-
Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 
93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni1 ("ir-Regolament REACH"), u 
b'mod partikolari l-Artikolu 64(8) tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Istima tar-Riskji (RAC) u tal-Kumitat 
għall-Analiżi Soċjoekonomika (SEAC) tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi 
(ECHA)2, skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 64(5) tar-Regolament REACH,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 11 u 13 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali 
dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-
setgħat ta' implimentazzjoni3,

1 ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.
2 Għall-użu nru 1 (formulazzjoni ta' taħlitiet ta' triossidu tal-kromu għal kisi funzjonali bil-kromu, kisi funzjonali 
bil-kromu b'karattru dekorattiv u trattament tal-wiċċ (ħlief ETP) għal applikazzjonijiet f'diversi setturi tal-
industrija, jiġifieri l-arkitettura, is-settur tal-karozzi, il-manifattura u l-irfinar ta' metalli, u l-inġinerija ġenerali), 
l-opinjonijiet tal-RAC u tal-SEAC tad-19 ta' Mejju 2017 huma disponibbli hawnhekk: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/5dab062f-8e37-9dae-40bd-25fa2ca625be 

Għall-użu nru 2 (kisi funzjonali bil-kromu), l-opinjonijiet tal-RAC u tal-SEAC tad-19 ta' Mejju 2017 huma 
disponibbli hawnhekk: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/c4fd2e61-4592-49e8-1e0b-34892be42ce7 
Għall-użu nru 4 (trattament tal-wiċċ (ħlief ETP) għal applikazzjonijiet f'diversi setturi tal-industrija, jiġifieri l-
arkitettura, is-settur tal-karozzi, il-manifattura u l-irfinar ta' metalli u l-inġinerija ġenerali), l-opinjonijiet tal-RAC 
u tal-SEAC tad-19 ta' Mejju 2017 huma disponibbli hawnhekk: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/d05d7ddc-67af-b7db-3c5c-e95b2d3f8165 
L-użu nru 3 (kisi funzjonali bil-kromu b'karattru dekorattiv) li għalih l-applikant issottometta wkoll 
applikazzjoni u l-RAC u l-SEAC adottaw opinjonijiet fid-19 ta' Mejju 2017 (disponibbli hawnhekk: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/d198c14b-0eca-ef10-5444-33313c7742b0) mhuwiex kopert mill-
abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni.
3 ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13. 

https://echa.europa.eu/documents/10162/5dab062f-8e37-9dae-40bd-25fa2ca625be
https://echa.europa.eu/documents/10162/c4fd2e61-4592-49e8-1e0b-34892be42ce7
https://echa.europa.eu/documents/10162/d05d7ddc-67af-b7db-3c5c-e95b2d3f8165
https://echa.europa.eu/documents/10162/d198c14b-0eca-ef10-5444-33313c7742b0
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– wara li kkunsidra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta' Marzu 2019 fil-Kawża 
T-837/164,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 112(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel,

A. billi t-triossidu tal-kromu żdied mal-lista ta' sustanzi kandidati ta' tħassib serju ħafna fis-
sens tar-Regolament REACH fl-20105 minħabba l-klassifikazzjoni tiegħu bħala 
karċinoġeniku (kategorija 1A) u mutaġeniku (kategorija 1B);

B. billi t-triossidu tal-kromu ġie inkluż fl-Anness XIV tar-Regolament REACH fl-20136 
minħabba l-klassifikazzjoni tiegħu bħala karċinoġeniku u mutaġeniku, il-volumi għoljin 
użati, l-għadd kbir ta' siti fejn intuża fl-Unjoni u r-riskju ta' espożizzjoni sinifikanti 
għall-ħaddiema7, u d-data tat-terminazzjoni tiegħu kienet il-21 ta' Settembru 2017;

C. billi l-kumpaniji li xtaqu jkomplu jużaw it-triossidu tal-kromu kellhom jippreżentaw 
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni sal-21 ta' Marzu 2016;

D. billi REACHLaw Ltd ("l-Applikant") taġixxi bħala rappreżentant biss tal-kumpanija 
b'responsabbiltá limitata "Novotroitsk Plant of Chromium Compounds" ("NPCC"), 
manifattur Russu tat-triossidu tal-kromu;

E. billi l-Applikant ippreżenta applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta' erba' użi tat-triossidu 
tal-kromu ("l-applikazzjoni NPCC"; billi d-dokumenti ewlenin ipprovduti bħala parti 
mill-applikazzjoni NPCC huma l-istess bħal dawk tal-"verżjoni finali mhux modifikata" 
ipprovduta bħala parti mill-applikazzjoni8 mressqa minn LANDXESS Deutschland 
GmbH u sitt kumpaniji oħra b'mod konġunt ("l-applikazzjoni LANXESS") f'isem 
konsorzju ta' aktar minn 150 kumpanija, iżda li l-kompożizzjoni eżatta tagħhom mhijiex 
magħrufa;

F. billi l-unika informazzjoni mhux kunfidenzjali pprovduta mill-Applikant flimkien mal-
informazzjoni li tinsab fl-applikazzjoni LANXESS hija dikjarazzjoni ta' nofs paġna li 
bija l-Applikant jindika li tkellem mal-klijenti tiegħu fl-Unjoni, li huma kollha 
distributuri biss, bil-għan li jikseb data aktar dettaljata u speċifika fir-rigward tal-użu 
minn dawn il-klijenti, il-klijenti tagħhom u l-katina ta' provvista downstream sabiex 

4 Is-sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta' Marzu 2019, L-Isvezja vs Il-Kummissjoni, T-837/16, 
ECLI:EU:T:2019:144.
5 Id-Deċiżjoni tal-14 ta' Diċembru 2010 tad-Direttur Eżekuttiv tal-ECHA, "Inklużjoni ta' Sustanzi ta' Tħassib 
Serju Ħafna fil-Lista ta' Kandidati", ED/95/2010, disponibbli hawnhekk: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1 
6 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 348/2013 tas-17 ta' April 2013 li jemenda l-Anness XIV għar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-
awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi ("REACH") (ĠU L 108, 18.4.2013, p. 1).
7 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) tal-20 ta' Diċembru 2011 għall-
inklużjoni ta' sustanzi fl-Anness XIV, disponibbli hawnhekk: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
8 Ara, pereżempju għall-użu nru 2, in-"nota għall-qarrej" fir-rapport dwar is-sikurezza kimika sottomessa mill-
Applikant, disponibbli hawnhekk: https://echa.europa.eu/documents/10162/7dd2ade6-bb47-4080-8124-
a97335f9d2b8

https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1
https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/7dd2ade6-bb47-4080-8124-a97335f9d2b8
https://echa.europa.eu/documents/10162/7dd2ade6-bb47-4080-8124-a97335f9d2b8
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jipprova jtejjeb il-bażi tad-data, iżda rċieva biss ftit kwestjonarji kompluti9; fi kliem 
ieħor, l-Applikant naqas milli jiġbor data aktar dettaljata u speċifika fir-rigward tal-użu 
mill-klijenti tiegħu, li hija r-raġuni għaliex qed jibbaża ruħu kompletament fuq il-
verżjoni finali mhux modifikata tal-applikazzjoni LANXESS;

G. billi l-applikazzjoni LANXESS kienet manifestament mhux konformi mar-rekwiżiti tar-
Regolament REACH, kif il-Parlament diġà ġibed l-attenzjoni tal-Kummissjoni fid-
dettall dwar dan fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' Marzu 201910;

H. billi huwa evidenti li l-applikazzjoni NPCC, li hija kopja tal-applikazzjoni LANXESS, 
mhijiex konformi bl-istess mod;

I. billi huwa inkwetanti li wieħed jikkonstata li l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni ma jindirizzax it-tħassib serju mqajjem mill-Parlament fl-oġġezzjoni 
tiegħu għall-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-
applikazzjoni LANXESS u, li minkejja dan, il-Kummissjoni tipproponi l-għoti ta' 
awtorizzazzjoni lill-NPCC permezz tal-Applikant;

J. billi l-objettiv primarju tar-Regolament REACH, fid-dawl tal-premessa 16 tiegħu, kif 
interpretata mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea11, huwa li jiżgura livell għoli ta' 
protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent;

K. billi, barra minn hekk, skont l-Artikolu 55 u fid-dawl tal-premessa 12 tar-Regolament 
REACH, is-sostituzzjoni ta' sustanzi ta' tħassib serju ħafna b'sustanzi jew teknoloġiji 
alternattivi aktar sikuri hija għan ċentrali tal-awtorizzazzjoni;

L. billi l-RAC ikkonferma li mhuwiex possibbli li jiġi ddeterminat "livell derivat ta' ebda 
effett" għall-proprjetajiet karċinoġeniċi tat-triossidu tal-kromu12, li għalhekk jitqies 
bħala sustanza mingħajr "limitu operattiv" għall-finijiet tal-punt (a) tal-Artikolu 60(3) 
tar-Regolament REACH, jiġifieri sustanza li għaliha mhuwiex possibbli li jiġi stabbilit 
"livell sikur ta' espożizzjoni";

M. billi l-Artikolu 60(4) tar-Regolament REACH jipprevedi li l-awtorizzazzjoni għall-użu 
ta' sustanza li għaliha mhuwiex possibbli li jiġi stabbilit livell sikur ta' espożizzjoni, 
tista' tingħata biss jekk jintwera li l-benefiċċji soċjoekonomiċi huma akbar mir-riskju 
għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent mill-użu tas-sustanza u jekk ma jkunx hemm 
sustanzi jew teknoloġiji alternattivi adatti;

N. billi l-punt (d) tal-Artikolu 62(4) tar-Regolament REACH jirrikjedi li l-applikanti 
jipprovdu rapport dwar is-sigurtà tas-sustanza kimika skont l-Anness I tar-Regolament; 
billi dak ir-rapport irid jinkludi stima tal-livelli ta' espożizzjoni, b'kont meħud b'mod 
partikolari tad-data ta' espożizzjoni "rappreżentattiva", il-kwantità tas-sustanza użata 

9 Ibid.
10 Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-27 ta' Marzu 2019 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni li tagħti awtorizzazzjoni għal ċerti użi tat-triossidu tal-kromu skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Lanxess Deutschland GmbH u oħrajn) (Testi adottati, 
P8_TA(2019)0317).
11 Is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-7 ta' Lulju 2009, S.P.C.M. SA et vs Secretary of State for the 
Environment, Food and Rural Affairs, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, punt 45.
12 L-opinjonijiet tal-RAC u tal-SEAC tad-19 ta' Mejju 2017, ara pereżempju l-opinjonijiet għall-użu nru 2, p. 4.
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għal kull użu identifikat, l-attivitajiet tal-ħaddiema relatati mal-proċessi u t-tul ta' żmien 
u l-frekwenza tal-espożizzjoni tagħhom għas-sustanza13;

O. billi l-Applikant jipprevedi li se jipprovdi sa 1 000 tunnellata ta' triossidu tal-kromu kull 
sena fl-Unjoni14, iżda naqas milli jipprovdi informazzjoni bażika, bħal pereżempju l-
informazzjoni dwar it-tqassim tat-tunnellaġġ skont l-użi li saret applikazzjoni għalihom, 
u kkunsidra sempliċiment li t-tqassim proporzjonat huwa l-istess bħal fl-applikazzjoni 
LANXESS15, li kienet tikkonċerna 6 000 tunnellata għall-użu nru 2 u 900 tunnellata 
għall-użu nru 416;

P. billi l-Applikant iddikjara li l-katina tal-provvista tiegħu kienet identika għal dik koperta 
mill-applikazzjoni tal-LANXESS, mingħajr, madankollu, ma pprovda ċifri dwar in-
numru ta' utenti downstream ikkonċernati jew dwar in-numru ta' ħaddiema esposti 
b'konsegwenza tal-importazzjonijiet tal-NPCC, ħaġa li fiha nfisha turi n-nuqqas ta' 
konformità tal-applikazzjoni NPCC; minkejja l-fatt li l-RAC u l-SEAC iddikjaraw li 
mhuwiex possibbli li jiġi kkonfermat li l-ktajjen ta' provvista kienu identiċi, huma xorta 
bbażaw l-opinjonijiet tagħhom fuq din is-suppożizzjoni17;

Q. billi abbażi taċ-ċifri pprovduti fl-applikazzjoni LANXESS, l-applikazzjoni NPCC 
potenzjalment tikkonċerna numru kbir ħafna ta' utenti downstream (aktar minn 2 100 
sit) attivi f'firxa wiesgħa ta' setturi industrijali li jvarjaw mis-settur tal-karozzi għal dak 
idrawliku, mill-inġinerija ġenerali għall-istampar, mis-settur sanitarju għal dak militari, 
u mis-settur tal-ikel għal dak tal-azzar, b'numru kbir ta' ħaddiema esposti (aktar minn 
32 000 ħaddiem) u numru kbir ħafna ta' persuni meqjusa li qed jaħdmu u jgħixu fil-
viċinat qrib (21 miljun)18;

R. billi l-RAC estima li l-għoti tal-awtorizzazzjoni bbażata fuq l-applikazzjoni LANXESS 
jirriżulta f'numru statistiku ta' 30 każ ta' kanċer fatali kull sena għall-użi li 
jikkorrispondu għall-użi rikjesti fl-applikazzjoni NPCC19;

S. billi l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni formalment 
jikkonċerna tliet "użi"; billi skont l-SEAC, id-deskrizzjonijiet tal-użu għall-użu nru 2 u 
għall-użu nru 4 għandhom "ambitu estremament wiesa"20; billi dan jivvizzja l-
valutazzjoni tar-riskju, il-valutazzjoni soċjoekonomika kif ukoll il-valutazzjoni tad-
disponibbiltà ta' alternattivi adatti;

T. billi għall-applikazzjoni LANXESS, l-RAC innota, fir-rigward ta' kull użu li saret 
applikazzjoni għalih, id-diskrepanza bejn in-numru totali ta' siti potenzjali (sa 1 590), 
in-numru ta' membri fil-konsorzju (150 +) u d-data dwar l-espożizzjoni mkejla (minn 6 

13 It-Taqsima 5 tal-Anness I tar-Regolament REACH, b'mod partikolari t-Taqsima 5.2.4.
14 L-opinjonijiet tal-RAC u tal-SEAC tad-19 ta' Mejju 2017, ara pereżempju l-opinjonijiet għall-użu nru 2, p. 6.
15 L-opinjonijiet tal-RAC u tal-SEAC tad-19 ta' Mejju 2017, ara pereżempju l-opinjonijiet għall-użu nru 2, p. 12.
16 L-opinjonijiet tal-RAC u tal-SEAC tad-19 ta' Mejju 2017, ara l-opinjonijiet għall-użu nru 2, Anness 1, p. 28 u 
l-opinjonijiet għall-użu nru 4, Anness 1, p. 42.
17 L-opinjonijiet tal-RAC u tal-SEAC tad-19 ta' Mejju 2017, ara pereżempju l-opinjonijiet għall-użu nru 2, p. 7.
18 L-opinjonijiet tal-RAC u tal-SEAC tad-19 ta' Mejju 2017, ara l-opinjonijiet għall-użu nru 2, Anness 1, p. 42 u 
l-opinjonijiet għall-użu nru 4, Anness 1, p. 55-56.
19 Ibid.
20 L-opinjonijiet tal-RAC u tal-SEAC tad-19 ta' Mejju 2017, ara l-opinjonijiet għall-użu nru 2, Anness 1, p. 36 u 
l-opinjonijiet għall-użu nru 4, Anness 1, p. 59.
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siti għal 23 sit);

U. billi, fi kliem ieħor, id-data li kellha tkun rappreżentattiva ta' firxa wiesgħa ta' siti ta' kisi 
differenti ħafna madwar l-Unjoni kienet ġejja minn inqas minn 2 % tas-siti kkonċernati, 
u biss minn kwart jew saħansitra inqas minn wieħed minn kull għaxra tal-Istati 
Membri21;

V. billi konsegwentement, l-RAC identifika inċertezzi sostanzjali fil-valutazzjoni tar-riskju 
li ġie invokat, u qajjem tħassib serju dwar ir-rappreżentattività u l-affidabbiltà tal-
informazzjoni pprovduta dwar l-espożizzjoni, fost l-oħrajn , tal-ħaddiema22;

W. billi l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni jirrikonoxxi n-nuqqas 
tal-provvediment tal-informazzjoni meħtieġa rigward ix-xenarji ta' espożizzjoni tal-
ħaddiema23;

X. billi; minflok ma kkunsidra l-applikazzjoni NPCC bħala mhux konformi mal-
Artikolu 60(7) tar-Regolament REACH, l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni jirrikjedi sempliċement li l-Applikant jipprovdi l-informazzjoni nieqsa24 
fir-rapport ta' reviżjoni tiegħu, li se jiġi provdut snin wara l-adozzjoni ta' dak l-abbozz 
ta' deċiżjoni25;

Y. billi r-rapport ta' reviżjoni, bi qbil mal-Artikolu 61 tar-Regolament REACH, mhuwiex 
intiż biex jagħti lill-kumpaniji żmien addizzjonali biex jimlew il-lakuni fl-informazzjoni 
li kellha tiġi pprovduta qabel l-awtorizzazzjoni, peress li din l-informazzjoni hija 
kruċjali għall-proċess deċiżjonali, iżda għandu l-għan li jiżgura li l-informazzjoni 
inizjalment ipprovduta fl-applikazzjoni tkun għadha kurrenti;

Z. billi l-Qorti Ġenerali ddikjarat b'mod ċar li l-kundizzjonijiet marbuta ma' 
awtorizzazzjoni, kif previst fl-Artikolu 60(8) u (9) tar-Regolament REACH, ma jistgħux 

21 Użu nru 2: 1 590 sit b'kollox, b'data dwar l-espożizzjoni mkejla minn 23 sit f'seba' Stati Membri (ara l-
opinjonijiet tal-RAC u tal-SEAC tad-19 ta' Mejju 2017, Anness 1, p. 7-8); Użu nru 4: 515 sit b'kollox, b'data 
dwar l-espożizzjoni mkejla minn 11-il sit f'żewġ Stati Membri (ara l-opinjonijiet tal-RAC u tal-SEAC tad-
19 ta' Mejju 2017, Anness 1, p. 8-9).
22 Ara l-opinjonijiet tal-RAC u tal-SEAC tad-19 ta' Mejju 2017, għall-użu nru 2, Anness 1, p. 24 u għall-użu 
nru 4, Anness 1, p. 36. "L-ikbar inċertezza tirriżulta min-nuqqas ta' rabta ċara bejn l-OCs (kundizzjonijiet 
operattivi), l-RMMs (miżura ta' mmaniġġjar tar-riskji) u l-valuri ta' espożizzjoni għal kompiti u siti speċifiċi, li 
jistgħu b'mod ġustifikabbli jirrappreżentaw l-applikazzjoni. L-RAC jara dan bħala dgħufija sostanzjali tal-
applikazzjoni, meta jitqies li hemm varjabbiltà wiesgħa bejn is-siti tal-kisi bil-kromu fir-rigward ta', pereżempju, 
it-tqassim tal-bini, l-iskala u l-frekwenza tal-operazzjonijiet tal-kisi, il-livell tal-awtomatizzazzjoni tal-proċess, l-
użu tal-elettroliżi, id-daqs tal-partijiet trattati u d-disponibbiltà tal-LEV [ventilazzjoni lokali tal-egżost], li 
taffettwa l-espożizzjoni u l-RMMs (miżuri ta' mmaniġġjar tar-riskji) meħtieġa biex tiġi kkontrollata l-
espożizzjoni" (enfasi miżjuda).
23 Il-Premessa 6 tal-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni.
24 Inkluż, kif speċifikat fl-Artikolu 2 tal-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni: "Id-detentur 
tal-awtorizzazzjoni għandu jiżviluppa xenarji ta' espożizzjoni speċifiċi għal proċessi rappreżentattivi, 
operazzjonijiet u kompiti individwali (inklużi sistemi awtomatiċi versus sistemi manwali u sistemi miftuħa 
versus sistemi magħluqa u l-kombinazzjonijiet tagħhom), li jiddeskrivu l-miżuri ta' mmaniġjar tar-riskji u l-
kundizzjonijiet operattivi rappreżentattivi tas-siti kollha fejn jintużaw l-użi awtorizzati, li jintużaw biex jiġu 
kkontrollati l-espożizzjoni tal-ħaddiema għall-kromu (VI) u l-emissjonijiet tiegħu fl-ambjent, f'kull wieħed mix-
xenarji speċifiċi. Ix-xenarji ta' espożizzjoni għandu jkun fihom informazzjoni dwar il-livelli ta' espożizzjoni li 
jirriżultaw mill-implimentazzjoni ta' dawk il-miżuri ta' mmaniġjar tar-riskji u l-kundizzjonijiet operattivi [...]".
25 Il-Premessa 20 u l-Artikolu 7 tal-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni.
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ikunu intiżi sabiex jirrimedjaw għall-eventwali nuqqasijiet ta' applikazzjoni għal 
awtorizzazzjoni jew tal-analiżi li għandha ssir mill-Kummissjoni26;

AA. billi l-għoti ta' awtorizzazzjoni abbażi tal-applikazzjoni tal-NPCC minkejja n-nuqqas 
ovvju ta' rappreżentattività tad-data fir-rapport dwar is-sikurezza kimika tmur kontra l-
iskop ta' sistema ta' awtorizzazzjoni ex ante li tqiegħed l-oneru tal-provi fuq 
l-applikant27;

AB. billi, barra minn hekk, l-opinjoni tal-SEAC enfasizzat inċertezzi sinifikanti fl-analiżi tal-
alternattivi ppreżentati mill-Applikant, li ġew riflessi wkoll fl-abbozz ta' deċiżjoni ta' 
implimentazzjoni tal-Kummissjoni28;

AC. billi alternattiva teknika hija sustanza li kapaċi twettaq funzjoni ekwivalenti għas-
sustanza ta' tħassib serju ħafna, b'livell ta' prestazzjoni potenzjalment aktar baxx iżda 
xorta waħda aċċettabbli, jew bidliet fil-produzzjoni, fil-proċess jew fil-prodott li jneħħu 
għalkollox il-ħtieġa tas-sustanza29;

AD. billi skont l-analiżi tal-alternattivi fl-applikazzjoni LANXESS hemm disponibbli 
alternattivi għal applikazzjonijiet individwali, iżda l-isfida tkun li jinstab sostitut uniku 
li jgħodd għall-iskopijiet u l-użijiet kollha30;

AE. billi tali approċċ ta' "wieħed tajjeb għal kulħadd", speċjalment f'applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni li tkopri setturi u użijiet differenti ħafna b'rekwiżiti ta' prestazzjoni 
differenti ħafna, jiddiskrimina b'mod mhux xieraq kontra alternattivi li huma disponibbli 
jew f'ċerti setturi jew għal ċerti użi, u, jekk segwit, jagħti lill-Applikant deroga illegali 
mill-obbligu tiegħu li jagħti prova li ma hemm l-ebda alternattiva għal kull wieħed mill-
użijiet li għalih saret l-applikazzjoni; billi tali approċċ jinjora l-objettiv ta' sostituzzjoni 
previst fl-Artikolu 55 tar-Regolament REACH u ma jħeġġiġx l-innovazzjoni;

AF. billi d-disponibbiltà ta' alternattivi xierqa għall-kisi bil-krom funzjonali ġiet 
ikkonfermata minn stħarriġ reċenti li sar mill-Istitut Federali Ġermaniż għas-Sikurezza 
u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol għal diversi applikazzjonijiet31;

26 Is-Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta' Marzu 2019, Ir-Renju tal-Isvezja vs Il-Kummissjoni Ewropea, T-
837/16, ECLI:EU:T:2019:144, punti 82 u 83.
27 Ara b'mod partikolari l-Artikolu 1(3) tar-Regolament REACH.
28 Il-Premessa 12 tal-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni.
29 Gwida dwar it-tħejjija ta' applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni (ĠU C 28, 28.1.2011, p. 1).
30 Analiżi tal-alternattivi, p. 11-12: "Qed jiġu ttestjati diversi alternattivi biex jissostitwixxu t-triossidu tal-kromu. 
L-isfida hija li jinstab sostitut li jissodisfa r-rekwiżiti għat-tipi differenti kollha ta' prodotti, u għall-użijiet 
differenti ta' kull applikazzjoni speċifika u li fl-istess ħin ikun teknikament u ekonomikament fattibbli. Issa 
hemm ħafna alternattivi li huma kkwalifikati għal applikazzjonijiet individwali meta wħud mir-rekwiżiti ta' kisi 
bil-kromu funzjonali jkunu biżżejjed iżda l-ebda waħda minnhom ma għandha l-karatteristiċi ewlenin tal-kisi bil-
kromu funzjonali b'soluzzjoni milwiema tat-triossidu tal-kromu [...]",
https://echa.europa.eu/documents/10162/70ae9192-4c86-4e68-9021-0a90f7b56444
31 Stħarriġ dwar il-fattibbiltà teknika u ekonomika tal-alternattivi disponibbli għat-triossidu tal-kromu fis-suq fil-
kisi bil-krom iebes/funzjonali u dekorattiv, l-Istitut Federali għas-Sikurezza u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol, il-
Ġermanja, 2020, l-aħħar paragrafu tal-astratt: "Madankollu, f'dan l-istħarriġ ġew identifikati alternattivi 
disponibbli li huma teknikament u ekonomikament fattibbli – kultant f'użu wieħed jew fi ftit użijiet biss, iżda 
kultant anke f'oqsma ikbar ta' applikazzjoni. Xi wħud mill-alternattivi huma teknoloġiji li ilhom stabbiliti bi 
punti tajbin u punti dgħajfin magħrufa. U hemm żviluppi li qed iseħħu li jespandu l-oqsma ta' applikazzjoni u l-
ispeċifikazzjonijiet ta' dawn il-proċessi.", https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Report/Gd101.html

https://echa.europa.eu/documents/10162/70ae9192-4c86-4e68-9021-0a90f7b56444
https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Report/Gd101.html
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AG. billi l-SEAC innota għaż-żewġ użijiet 2 u 4 "li l-kamp ta' applikazzjoni wiesa' tal-użu li 
għalih tressqet applikazzjoni għal [...] jinkludi applikazzjonijiet tekniċi li għalihom jista' 
jkun li alternattivi xierqa diġà huma disponibbli u implimentati jew se jsiru disponibbli 
u se jiġu implimentati fi żmien qasir" iżda mbagħad ikkonkluda li l- "valutazzjoni 
relatata mwettqa mill-applikant hija ġenerali wisq biex teskludi lil dawn mill-kamp ta' 
applikazzjoni tal-awtorizzazzjoni"32;

AH. billi, bħala konsegwenza, l-ebda applikazzjoni ma hija eskluża speċifikament mill-kamp 
ta' applikazzjoni tal-awtorizzazzjoni;

AI. billi l-Qorti Ġenerali annullat awtorizzazzjoni minħabba li l-Kummissjoni naqset milli 
tivverifika kwantità suffiċjenti ta' informazzjoni sostanzjali u verifikabbli sabiex 
tikkonkludi jew li l-ebda alternattiva xierqa ma kienet disponibbli għall-ebda wieħed 
mill-użijiet koperti fl-applikazzjoni jew li, fid-data tal-adozzjoni tal-awtorizzazzjoni, l-
inċertezzi li fadal dwar in-nuqqas ta' alternattivi disponibbli kienu biss negliġibbli33;

AJ. billi, f'dan il-każ, l-inċertezzi dwar l-analiżi tal-alternattivi xejn ma kienu negliġibbli, 
peress li l-SEAC qies li l-approċċ tal-Applikant fir-rigward tal-alternattivi eżistenti kien 
"mhux kompletament xieraq"34;

AK. billi l-Qorti Ġenerali affermat li huwa l-applikant li jġorr l-oneru li jagħti prova li ma 
jeżistux alternattivi, u li meta dan l-oneru tal-provi ma jiġix issodisfat "ma jistax 
jingħata l-awtorizzazzjoni"; billi, fl-istess kawża, il-Qorti Ġenerali nnutat ukoll li "l-
ebda wieħed mill-atturi involuti fil-proċedura ta' awtorizzazzjoni u lanqas, barra minn 
hekk, l-ECHA u l-Kummissjoni ma huma obbligati juru l-kuntrarju tal-kundizzjoni 
marbuta mal-assenza ta' alternattivi, jiġifieri li effettivament jeżistu alternattivi"35;

AL. billi, meta wieħed iqis l-inċertezzi enfasizzati mill-SEAC fir-rigward tad-disponibbiltà 
ta' alternattivi, il-Kummissjoni qiegħda għalhekk tipproponi li l-awtorizzazzjoni 
tingħata abbażi ta' suppożizzjoni li ma hemm l-ebda alternattiva xierqa għall-użijiet 
kollha koperti, mhux abbażi ta' evidenza sinifikanti u affidabbli, u f'sitwazzjoni 
kkawżata mill-fatt li l-Applikant ikun naqas milli jissodisfa l-oneru tal-provi tiegħu, 
għall-kuntrarju tar-rekwiżit kif instab mill-Qorti Ġenerali36;

AM. billi "sabiex jiġi żgurat li l-awtorizzazzjoni tkopri biss dawk l-użijiet li għalihom ma 
hemm disponibbli l-ebda alternattiva xierqa, il-Kummissjoni tqis li huwa meħtieġ li tiġi 
speċifikata aktar id-deskrizzjoni tal-użijiet 2 u 4" b'"funzjonalitajiet ewlenin", filwaqt li 

32 opinjonijiet tal-RAC u tal-SEAC tad-19 ta' Mejju 2017 għaż-żewġ użijiet 2 u 4, p. 15.
33 Is-Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta' Marzu 2019 Ir-Renju tal-Isvezja vs Il-Kummissjoni Ewropea, T-837/16, 
ECLI:EU:T:2019:144 ,paragrafu 86.
34 opinjonijiet tal-RAC u tal-SEAC tad-19 ta' Mejju 2017 għall-użu 2, l-Anness 1, p. 37: "Skont l-applikant, 
dawk l-applikazzjonijiet fejn is-sostituzzjoni hija diġà possibbli xorta waħda mhumiex koperti mill-
applikazzjoni. L-applikant, madankollu, ma jispeċifikax tali applikazzjonijiet jew ir-rekwiżiti tekniċi relatati 
tagħhom. L-SEAC jikkunsidra li l-approċċ tal-applikant biex isolvi din il-kwistjoni mhuwiex kompletament 
xieraq u jenfasizza l-ħtieġa li l-applikant juri b'mod aktar konkret li s-sostituzzjoni seħħet fejn tabilħaqq hija diġà 
fattibbli. Dan l-objettiv kien jista' jintlaħaq billi ssir valutazzjoni tal-alternattivi aktar preċiża u speċifika għall-
użu".
35 Is-Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta' Marzu 2019 Ir-Renju tal-Isvezja vs Il-Kummissjoni Ewropea, T-837/16, 
ECLI:EU:T:2019:144, paragrafu 79.
36 Is-Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta' Marzu 2019 Ir-Renju tal-Isvezja vs Il-Kummissjoni Ewropea, T-837/16, 
ECLI:EU:T:2019:144, paragrafu 86.
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jitqies li "l-applikant issodisfa l-oneru tal-prova tiegħu biss billi wera l-assenza ta' 
alternattivi xierqa fir-rigward tal-użijiet 2 u 4 biss fir-rigward ta' tali kamp ta' 
applikazzjoni limitat tal-użijiet"37;

AN. billi, l-ewwel nett, dak li l-Kummissjoni tikkunsidra bħala limitazzjoni tal-kamp ta' 
applikazzjoni de facto jirrappreżenta lista sħiħa tal-funzjonijiet ewlenin kollha li 
għalihom jintuża t-triossidu tal-kromu u għalhekk bla ebda mod ma jillimita l-kamp ta' 
applikazzjoni tal-awtorizzazzjoni38;

AO. billi l-Qorti Ġenerali ċaħdet b'mod espliċitu tentattiv simili tal-Kummissjoni li tagħti 
awtorizzazzjoni filwaqt li allegatament tillimita l-kamp ta' applikazzjoni39;

AP. billi, it-tieni nett, l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni jħalli 
f'idejn l-Applikant li jiddeċiedi b'mod suġġettiv, ladarba tkun ingħatat l-awtorizzazzjoni, 
jekk l-użu tas-sustanza jkunx "neċessarju" għal dawk il-funzjonalitajiet ewlenin, 
minkejja li tali analiżi għandha ssir bħala prekundizzjoni biex tinkiseb l-
awtorizzazzjoni;

AQ. billi l-Kummissjoni, għalhekk, qed tiddelega lill-Applikant is-setgħa esklużiva tagħha li 
tasal għal konklużjoni dwar l-analiżi ta' alternattivi, bi ksur tad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament REACH, li jirrikjedu li l-Kummissjoni tieħu d-deċiżjoni finali dwar jekk 
applikant ikunx ta prova b'suċċess li ma hemm l-ebda alternattiva għal użu partikolari, 
kif fakkret il-Qorti Ġenerali40;

AR. billi, it-tielet nett, l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni jirrikjedi 
li l-informazzjoni nieqsa rilevanti għall-analiżi tal-alternattivi tiġi pprovduta mill-utenti 
downstream, permezz ta' notifiki magħmula skont l-Artikolu 66(1) tar-Regolament 
REACH, wara li tkun ingħatat l-awtorizzazzjoni41;

AS. billi din l-informazzjoni kienet, madankollu, meħtieġa biex il-Kummissjoni tkun tista' 
tasal għal konklużjoni, l-ewwel nett, dwar jekk kienx hemm alternattivi disponibbli għal 
kull waħda mill-applikazzjonijiet koperti; billi dan l-approċċ huwa wkoll inkompatibbli 
b'mod ċar mas-sentenza tal-Qorti Ġenerali42;

37 Il-premessi 13 u 14 tal-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni.
38 qabbel l-Artikolu 1(1) tal-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni mal-opinjonijiet tal-RAC 
u tal-SEAC tad-19 ta' Mejju 2017 għall-użu 2, l-Anness 1, p. 30, u għall-użu 4, l-Anness 1, p. 44.
39 Is-Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta' Marzu 2019 Ir-Renju tal-Isvezja vs Il-Kummissjoni Ewropea, T-837/16, 
ECLI:EU:T:2019:144, paragrafu 97: "il-fatt li jiġi indikat li l-użu tal-kromati taċ-ċomb inkwistjoni f'dan il-każ 
huwa limitat biss għal dawk il-każijiet li fihom il-prestazzjoni tal-kompożizzjonijiet ta' sustanzi li fihom dawn 
kromati hija verament neċessarja huwa ekwivalenti għal li jiġi ddikjarat li, kull darba li jidentifika alternattiva, l-
utent downstream għandu jastjeni milli juża l-kromati taċ-ċomb inkwistjoni f'dan il-każ.  Issa, tali dikjarazzjoni 
tikkostitwixxi indikazzjoni qawwija tal-fatt li, fid-data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni 
stess ma kinitx tqis li l-eżami tal-kundizzjoni dwar in-nuqqas ta' disponibbiltà ta' alternattivi kien konkluż".
40 Is-Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta' Marzu 2019 Ir-Renju tal-Isvezja vs Il-Kummissjoni Ewropea, T-837/16, 
ECLI:EU:T:2019:144, paragrafu 64: "hija l-Kummissjoni biss li għandha tivverifika jekk il-kundizzjonijiet 
previsti f'din id-dispożizzjoni humiex issodisfati." (enfasi proprja miżjuda); ara wkoll il-paragrafu 78.
41 l-Artikolu 5 tal-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tirrikjedi li l-utenti downstream 
jipprovdu fin-notifiki tagħhom skont l-Artikolu 66(1) tar-Regolament REACH: "spjegazzjoni tal-funzjonalitajiet 
ewlenin tat-triossidu tal-kromu elenkati fl-Artikolu 1(1) li huma meħtieġa għall-użu tagħhom, inkluża 
ġustifikazzjoni għaliex dawn il-funzjonalitajiet huma meħtieġa għal dak l-użu".
42 Is-Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta' Marzu 2019 Ir-Renju tal-Isvezja vs Il-Kummissjoni Ewropea, T-837/16, 
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AT. billi l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni mhux biss jippremja lil 
dawk li għadhom lura, iżda wkoll jiskoraġġixxi l-innovazzjoni u lil dawk minn ta' 
quddiem nett li investew f'alternattivi aktar sikuri;

AU. billi l-Qorti Ġenerali ddeċidiet li fil-każ li jkunu disponibbli alternattivi xierqa b'mod 
ġenerali, iżda li tali soluzzjonijiet mhumiex teknikament jew ekonomikament fattibbli 
għall-applikant, tista' tingħata awtorizzazzjoni jekk il-benefiċċji soċjoekonomiċi jegħlbu 
r-riskju għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent u l-applikant jippreżenta pjan ta' 
sostituzzjoni skont it-tifsira tal-punt (c) tal-Artikolu 60(4) tar-Regolament REACH43;

AV. billi l-Kummissjoni, madankollu, ma talbitx pjan ta' sostituzzjoni mingħand l-Applikant;

AW. billi għadd ta' utenti downstream, koperti mill-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni, diġà applikaw separatament għall-awtorizzazzjoni; billi l-RAC u l-
SEAC diġà ħarġu l-opinjonijiet tagħhom dwar uħud minn dawk l-applikazzjonijiet; billi 
diġà ngħataw xi awtorizzazzjonijiet għall-utenti downstream;

AX. billi, madankollu, jista' jkun hemm applikazzjonijiet speċifiċi fost l-użijiet wiesa' ħafna 
koperti mill-applikazzjoni tal-NPCC li għalihom l-utenti downstream ma jkunux 
għamlu applikazzjoni separata, iżda li għalihom jistgħu jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet 
tal-Artikolu 60(4) tar-Regolament REACH;

AY. billi l-Parlament, fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' Marzu 2019, għalhekk qies bħala 
xieraq, li b'mod eċċezzjonali, tingħata lil tali utenti downstream li ma jkunux għamlu 
applikazzjoni separata, u li għalihom id-data neċessarja tkun nieqsa, il-possibbiltà li 
jressqu d-data nieqsa fi żmien skadenza qasira44;

AZ. billi huwa ta' dispjaċir kbir li l-Kummissjoni ma segwietx dak l-approċċ, iżda, b'mod li 
jmur kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali, tkompli tabbozza awtorizzazzjonijiet ibbażati 
fuq applikazzjonijiet li ma għandhomx provi biżżejjed sabiex juru li l-kundizzjonijiet 
għall-awtorizzazzjoni previsti fir-Regolament REACH huma ssodisfati;

BA. billi, fil-qosor, l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni huwa illegali 
minħabba li:

a. huwa jikser l-Artikolu 60 tar-Regolament REACH, billi huwa bbażata fuq applikazzjoni 
li ma tikkonformax mar-rekwiżiti spjegati f'dak l-Artikolu, għaliex huwa nieqes minn 
informazzjoni ewlenija fir-rigward tal-użijiet li saret applikazzjoni għalihom, b'mod 
partikolari fir-rigward tat-tunnellaġġi relatati, il-kundizzjonijiet operattivi, ix-xenarji ta' 
espożizzjoni u l-miżuri ta' ġestjoni tar-riskji, u huwa nieqes minn valutazzjoni xierqa ta' 
alternattivi aktar sikuri u pjan ta' sostituzzjoni, u b'hekk jagħmilha impossibbli li jiġi 

ECLI:EU:T:2019:144, paragrafu 82: "għandu jiġi enfasizzat li, bħala prinċipju, irrispettivament mill-kontenut 
tagħhom, il-kundizzjonijiet imposti skont l-Artikolu 60(8) u (9)(d) u (e) tar-Regolament Nru 1907/2006 ma 
jistgħux ikunu intiżi sabiex jirrimedjaw għall-eventwali nuqqasijiet ta' applikazzjoni għal awtorizzazzjoni jew 
tal-analiżi tal-alternattivi ppreżentata minn applikant għall-awtorizzazzjoni jew ukoll għall-eventwali 
insuffiċjenzi tal-eżami, mill-Kummissjoni, tal-kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 60(4) tar-Regolament 
Nru 1907/2006".
43 Is-Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta' Marzu 2019 Ir-Renju tal-Isvezja vs Il-Kummissjoni Ewropea, T-837/16, 
ECLI:EU:T:2019:144, paragrafu 75 76. 
44 Ara l-paragrafu 3 tar-riżoluzzjoni tas-27 ta' Marzu 2019.
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vverifikat jekk il-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni humiex issodisfati;

b. huwa jfittex li jirrimedja n-nuqqasijiet billi jirrikjedi lill-utenti downstream jipprovdu l-
informazzjoni, li huwa meħtieġ li tiġi pprovduta fl-applikazzjoni nnifisha, wara li tkun 
ingħatat l-awtorizzazzjoni, bħala parti minn rieżami futur;

c. b'mod illegali huwa jiddelega lill-Applikant is-setgħa esklużiva tal-Kummissjoni li tasal 
għal konklużjoni dwar id-disponibbiltà ta' alternattivi;

1. Iqis li l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni jisboq is-setgħat ta' 
implimentazzjoni previsti fir-Regolament REACH;

2. Jistieden lill-Kummissjoni tirtira l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tagħha u 
tressaq abbozz ġdid lill-kumitat;

3. Għal darb'oħra jistieden lill-Kummissjoni biex, b'mod eċċezzjonali, tagħti lill-utenti 
downstream li l-użu tagħhom huwa kopert mill-applikazzjoni tal-NPCC, iżda li 
għalihom għadha ma saret l-ebda applikazzjoni separata għall-awtorizzazzjoni, il-
possibbiltà li jressqu d-data nieqsa fi żmien skadenza qasira ħafna, inkluż pjan ta' 
sostituzzjoni fejn l-applikant isostni li alternattivi li huma disponibbli mhumiex 
teknikament jew ekonomikament fattibbli għalih;

4. Jistieden lill-RAC u lill-SEAC jivvalutaw malajr l-applikazzjoni kumplementata li 
tirriżulta, inkluża verifika xierqa li dik tkun tinkludi l-informazzjoni kollha meħtieġa 
speċifikata fl-Artikolu 62 tar-Regolament REACH;

5. Jistieden lill-Kummissjoni tressaq malajr abbozz ġdid li jkun konformi għalkollox mar-
Regolament REACH;

6. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.


