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B9-0202/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la proiectul de decizie de punere în 
aplicare a Comisiei privind acordarea unei autorizații parțiale în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului 
(REACHLaw Ltd) pentru anumite utilizări ale trioxidului de crom
(D066992/01 – 2020/2670(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind acordarea 
unei autorizații parțiale în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului 
European și al Consiliului (REACHLaw Ltd) pentru anumite utilizări ale trioxidului de 
crom (D066992/01),

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru 
Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 
al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei1 (denumit în 
continuare Regulamentul REACH), în special articolul 64 alineatul (8),

– având în vedere avizele Comitetului pentru evaluarea riscurilor (CER) și Comitetului 
pentru analiză socioeconomică (CASE) ale Agenției Europene pentru Produse Chimice 
(ECHA)2, în conformitate cu articolul 64 alineatul (5) al doilea paragraf din 
Regulamentul REACH,

– având în vedere articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și 
principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al 

1 JO L 396, 30.12.2006, p. 1.
2 Pentru utilizarea 1 [formularea de amestecuri de trioxid de crom pentru placarea funcțională cu crom, placarea 
funcțională cu crom în scop decorativ și tratamentul de suprafață (cu excepția ETP) pentru aplicații în diverse 
sectoare industriale, și anume arhitectura, sectorul auto, industria metalurgică și de finisare a metalelor și 
ingineria generală], avizele CER și CASE din 19 mai 2017 sunt disponibile la adresa: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/5dab062f-8e37-9dae-40bd-25fa2ca625be 

Pentru utilizarea 2 (placarea funcțională cu crom), avizele CER și CASE din 19 mai 2017 sunt disponibile la 
adresa: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/c4fd2e61-4592-49e8-1e0b-34892be42ce7 
Pentru utilizarea 4 [tratamentul de suprafață (cu excepția ETP) pentru aplicații în diverse sectoare industriale, și 
anume arhitectura, sectorul auto, industria metalurgică și de finisare a metalelor și ingineria generală], avizele 
CER și CASE din 19 mai 2017 sunt disponibile la adresa: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/d05d7ddc-67af-b7db-3c5c-e95b2d3f8165 
Utilizarea 3 (placarea funcțională cu crom cu caracter decorativ) pentru care solicitantul a prezentat, de 
asemenea, o cerere, iar CER și CASE au adoptat avize la 19 mai 2017 (disponibile la adresa: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/d198c14b-0eca-ef10-5444-33313c7742b0) nu este acoperită de 
proiectul de decizie.

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


RE\1209041RO.docx 3/11 PE647.699v01-00

RO

exercitării competențelor de executare de către Comisie3,

– având în vedere hotărârea Tribunalului din 7 martie 2019 în cauza T-837/164,

– având în vedere articolul 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară,

A. întrucât trioxidul de crom a fost adăugat pe lista substanțelor candidate care prezintă 
motive de îngrijorare deosebită în temeiul Regulamentului REACH în 20105, fiind 
clasificat drept cancerigen (categoria 1A) și mutagen (categoria 1B);

B. întrucât trioxidul de crom a fost inclus în anexa XIV la Regulamentul REACH în 20136, 
din cauza faptului că a fost clasificat drept cancerigen și mutagen, a volumelor mari 
utilizate, a numărului mare de amplasamente în care a fost folosit în Uniune și a riscului 
de expunere semnificativă a lucrătorilor7, având drept dată a expirării 21 septembrie 
2017;

C. întrucât întreprinderile care doreau să utilizeze în continuare trioxid de crom trebuiau să 
depună o cerere de autorizare până la 21 martie 2016;

D. întrucât REACHLaw Ltd (denumită în continuare „solicitantul”) acționează doar în 
calitate de reprezentant al societății pe acțiuni Novotroitsk Plant of Chromium 
Compounds (denumită în continuare „NPCC”), un producător rus de trioxid de crom;

E. întrucât solicitantul a depus o cerere de autorizare pentru patru utilizări ale trioxidului 
de crom (denumită în continuare „cererea NPCC”); întrucât principalele documente 
depuse în cadrul cererii NPCC sunt aceleași cu cele ale „versiunii finale nemodificate” 
furnizate în cadrul cererii8 depuse în comun de LANXESS Deutschland GmbH și de 
alte șase întreprinderi (denumită în continuare „cererea LANXESS”) în numele unui 
consorțiu de peste 150 de întreprinderi, dar a căror componență exactă nu este 
cunoscută;

F. întrucât singura informație neconfidențială furnizată de solicitant în plus față de 
informațiile cuprinse în cererea LANXESS este o declarație de jumătate de pagină care 
indică faptul că și-a contactat clienții din Uniune, toți aceștia fiind distribuitori, cu 

3 JO L 55, 28.2.2011, p. 13. 
4 Hotărârea Tribunalului din 7 martie 2019, Suedia / Comisia, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144.
5 Decizia din 14 decembrie 2010 a directorului executiv al ECHA privind includerea substanțelor care prezintă 
motive de îngrijorare deosebită în lista substanțelor candidate, ED/95/2010, disponibilă la adresa: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1 
6 Regulamentul (UE) nr. 348/2013 al Comisiei din 17 aprilie 2013 de modificare a anexei XIV la Regulamentul 
(CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice (REACH) (JO L 108, 18.4.2013, p. 1).
7 Recomandarea Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) din 20 decembrie 2011 privind includerea 
unor substanțe în anexa XIV, disponibilă la adresa: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
8 a se vedea, de exemplu, pentru utilizarea 2, avizul către cititori din raportul de securitate chimică depus de 
solicitant, disponibil la adresa: 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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obiectivul de a obține date mai detaliate și specifice privind utilizarea de la ei, de la 
clienții lor și de la membrii lanțului de aprovizionare din aval, în încercarea de a 
îmbunătăți baza de date, dar că nu a primit decât câteva chestionare completate9; cu alte 
cuvinte, solicitantul nu a reușit să colecteze date mai detaliate și specifice privind 
utilizarea de la clienții săi, motiv pentru care se bazează în întregime pe versiunea finală 
nemodificată a cererii LANXESS;

G. întrucât cererea LANXESS nu a fost în mod evident conformă cu cerințele 
Regulamentului REACH, fapt de care Parlamentul a informat deja în detaliu Comisia în 
rezoluția sa din 27 martie 201910;

H. întrucât este evident că cererea NPCC, fiind o copie a cererii LANXESS, este la fel de 
defectuoasă;

I. întrucât este îngrijorător că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei nu ține 
seama de îngrijorările serioase exprimate de Parlament în obiecția sa la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei cu privire la cererea LANXESS și că propune 
totuși să i se acorde autorizația NPCC prin intermediul solicitantului;

J. întrucât obiectivul principal al Regulamentului REACH, în lumina considerentului său 
16, astfel cum a fost interpretat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene11, este de a 
asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului;

K. întrucât, în plus, în temeiul articolului 55 și în lumina considerentului 12 din 
Regulamentul REACH, un obiectiv central al autorizării este înlocuirea substanțelor 
care prezintă motive de îngrijorare deosebită cu substanțe sau tehnologii alternative mai 
sigure;

L. întrucât CER a confirmat că nu este posibil să se stabilească un „nivel calculat fără 
efect” pentru proprietățile cancerigene ale trioxidului de crom12, care este, prin urmare, 
considerat o „substanță fără prag” în sensul articolului 60 alineatul (3) litera (a) din 
Regulamentul REACH, adică o substanță pentru care nu este posibil să se stabilească un 
„nivel sigur de expunere” în teorie;

M. întrucât articolul 60 alineatul (4) din Regulamentul REACH prevede că o autorizație de 
utilizare a unei substanțe pentru care nu se poate stabili un nivel sigur de expunere se 
poate emite numai cu condiția să se demonstreze că avantajele sale socioeconomice au o 
pondere mai mare decât riscul pe care îl prezintă pentru sănătatea umană sau pentru 
mediu utilizarea substanței și să nu existe substanțe sau tehnologii alternative 
corespunzătoare;

N. întrucât articolul 62 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul REACH prevede că 

9 Idem.
10 Rezoluția Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei privind acordarea unei autorizații pentru anumite utilizări ale trioxidului de crom în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (Lanxess Deutschland GmbH și 
alții) (Texte adoptate, P8_TA(2019)0317).
11 Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 7 iulie 2009, S.P.C.M. SA și alții / Secretary of State for the 
Environment, Food and Rural Affairs, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, punctul 45.
12 Avizele CER și CASE din 19 mai 2017, a se vedea, de exemplu, avizele pentru utilizarea 2, p. 4.
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solicitantul trebuie să prezinte un raport de securitate chimică în conformitate cu anexa I 
la regulamentul respectiv; întrucât raportul trebuie să includă o estimare a nivelurilor de 
expunere, ținând seama, în special, de datele „reprezentative” privind expunerea, de 
cantitatea de substanță folosită pentru fiecare utilizare identificată, de activitățile 
lucrătorilor în cadrul proceselor și de durata și frecvența expunerii lor la substanță13;

O. întrucât solicitantul are în vedere furnizarea a până la 1 000 de tone de trioxid de crom 
pe an în Uniune14, dar nu a furnizat informații de bază, cum ar fi informațiile privind 
defalcarea tonajului în funcție de utilizările pentru care se face cererea, estimând doar că 
defalcarea proporțională este aceeași ca în cererea LANXESS15, care privea 6 000 de 
tone pentru utilizarea 2 și 900 de tone pentru utilizarea 416;

P. întrucât solicitantul a declarat că lanțul său de aprovizionare va fi identic cu cel prevăzut 
în cererea LANXESS, fără a furniza însă cifre cu privire la numărul de utilizatori din 
aval în cauză și nici la numărul de lucrători expuși ca urmare a importurilor NPCC, ceea 
ce, în sine, ilustrează neconformitatea cererii NPCC; deși CER și a CASE au afirmat că 
nu este posibil să se confirme că lanțurile de aprovizionare sunt identice, și-au bazat 
totuși avizele pe această ipoteză17;

Q. întrucât, pe baza cifrelor furnizate în cererea LANXESS, cererea NPCC poate privi un 
număr foarte mare de utilizatori din aval (peste 2 100 de amplasamente) activi într-o 
gamă largă de sectoare industriale, de la cel al automobilelor la cel hidraulic, de la 
inginerie generală la sectorul tipografic, de la sectorul sanitar până la cel militar și de la 
sectorul alimentar la cel siderurgic, cu un număr mare de lucrători expuși (peste 32 000) 
și un număr foarte mare de persoane care se estimează că lucrează și locuiesc în 
vecinătatea apropiată (21 de milioane)18;

R. întrucât CER a estimat că acordarea autorizației pe baza cererii LANXESS ar duce la 30 
de cazuri statistice fatale de cancer în fiecare an în cazul utilizărilor care corespund 
utilizărilor vizate de cererea NCCP19;

S. întrucât proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei vizează în mod oficial trei 
„utilizări”; întrucât, potrivit CASE, descrierile utilizărilor pentru utilizările 2 și 4 au o 
„sferă de aplicare extrem de largă”20; întrucât acest lucru afectează evaluarea riscurilor, 
evaluarea socioeconomică, precum și evaluarea disponibilității alternativelor adecvate;

T. întrucât, pentru cererea LANXESS, CER a constatat, în ceea ce privește fiecare utilizare 
vizată de cerere, discrepanța dintre numărul total al amplasamentelor potențiale (până la 
1 590), numărul membrilor consorțiului (peste 150) și datele privind expunerea 

13 Secțiunea 5 din anexa I la Regulamentul REACH, în special secțiunea 5.2.4.
14 Avizele CER și CASE din 19 mai 2017, a se vedea, de exemplu, avizele pentru utilizarea 2, p. 6.
15 Avizele CER și CASE din 19 mai 2017, a se vedea, de exemplu, avizele pentru utilizarea 2, p. 12.
16 Avizele CER și CASE din 19 mai 2017, a se vedea, de exemplu, avizele pentru utilizarea 2, anexa I, p. 28 și 
avizele pentru utilizarea 4, anexa I, p. 42.
17 Avizele CER și CASE din 19 mai 2017, a se vedea, de exemplu, avizele pentru utilizarea 2, p. 7.
18 Avizele CER și CASE din 19 mai 2017, a se vedea, de exemplu, avizele pentru utilizarea 2, anexa I, p. 42 și 
avizele pentru utilizarea 4, anexa I, pp. 55-56.
19 Idem.
20 Avizele CER și CASE din 19 mai 2017, a se vedea, de exemplu, avizele pentru utilizarea 2, anexa I, p. 36 și 
avizele pentru utilizarea 4, anexa I, p. 59.
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măsurată (de la 6 la 23 de amplasamente);

U. întrucât, cu alte cuvinte, datele care trebuiau să fie reprezentative pentru o gamă largă de 
amplasamente pentru placare cu crom foarte diferite din întreaga Uniune au provenit de 
la mai puțin de 2 % din amplasamentele în cauză și doar de la un sfert sau chiar de la 
mai puțin de o zecime din statele membre21;

V. întrucât, prin urmare, CER a identificat incertitudini semnificative în ceea ce privește 
evaluarea riscurilor pe care se bazează cererea, ceea ce ridică semne de întrebare 
serioase cu privire la reprezentativitatea și fiabilitatea informațiilor furnizate privind 
expunerea, printre altele, a lucrătorilor22;

W. întrucât în proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei se recunoaște că 
solicitanții nu au furnizat informațiile necesare cu privire la scenariile de expunere a 
lucrătorilor23;

X. întrucât, în loc să considere că cererea NPCC nu este „în conformitate” în temeiul 
articolului 60 alineatul (7) din Regulamentul REACH, proiectul de decizie de punere în 
aplicare a Comisiei prevede doar că solicitantul trebuie să furnizeze în raportul său de 
revizuire informațiile care lipsesc24, acesta urmând să fie elaborat la câțiva ani după 
adoptarea proiectului de decizie25;

Y. întrucât raportul de revizuire, în conformitate cu articolul 61 din Regulamentul REACH, 
nu are scopul de a le acorda întreprinderilor mai mult timp pentru a completa 
informațiile pe care trebuie să le furnizeze înainte de autorizare, dat fiind că aceste 
informații sunt esențiale pentru procesul decizional, ci de a asigura faptul că informațiile 
furnizate inițial în cerere sunt în continuare de actualitate;

Z. întrucât Tribunalul a afirmat clar că condițiile aferente unei autorizații, astfel cum sunt 

21 Utilizarea 2: 1 590 de amplasamente în total, cu date privind expunerea măsurată de la 23 de amplasamente din 
șapte state membre (a se vedea avizele CER și CASE din 19 mai 2017, anexa 1, pp. 7-8); Utilizarea 4: 515 
amplasamente în total, cu date privind expunerea măsurată de la 11 amplasamente din două state membre (a se 
vedea avizele CER și CASE din 19 mai 2017, anexa 1, pp. 8-9).
22 A se vedea avizele CER și CASE din 19 mai 2017 pentru utilizarea 2, anexa I, p. 24 și pentru utilizarea 4, 
anexa I, p. 36: „Cea mai mare incertitudine rezultă din lipsa unei legături clare între condițiile de exploatare, 
măsurile de gestionare a riscurilor și valorile expunerii pentru sarcini și amplasamente specifice, care ar putea 
legitima cererea. CER consideră că acest aspect reprezintă o deficiență majoră a cererii, având în vedere că există 
o variabilitate mare între amplasamentele de placare cu crom în ceea ce privește, de exemplu, configurarea 
clădirii, amploarea și frecvența operațiunilor de placare, nivelul de automatizare a procesului, utilizarea 
electrolizei, dimensiunea componentelor tratate și disponibilitatea LEV (ventilație de evacuare locală), care 
afectează expunerile și măsurile de gestionare a riscurilor necesare pentru controlul expunerii” (sublinierea 
noastră).
23 Considerentul 6 din proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei.
24 Inclusiv, astfel cum se prevede în detaliu la articolul 2 din proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei: „Titularul autorizației elaborează scenarii de expunere specifice pentru procesele, operațiunile și 
sarcinile individuale reprezentative (inclusiv pentru sisteme automate versus sisteme manuale și sisteme deschise 
versus sisteme închise și combinații ale acestora), descriind măsurile de gestionare a riscurilor și condițiile de 
exploatare reprezentative pentru toate amplasamentele în care se aplică utilizările autorizate, care sunt folosite 
pentru a controla expunerea lucrătorilor la crom (VI) și emisiile de crom în mediu, în fiecare dintre scenariile 
specifice. Scenariile de expunere conțin informații privind nivelurile de expunere care rezultă din punerea în 
aplicare a respectivelor măsuri de gestionare a riscurilor și condiții de exploatare [...]”.
25 Considerentul 20 și articolul 7 din proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei.
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prevăzute la articolul 60 alineatele (8) și (9) din Regulamentul REACH, nu pot viza 
remedierea unor eventuale deficiențe ale cererii de autorizare sau a oricăror deficiențe în 
ceea ce privește evaluarea care îi revine Comisiei26;

AA. întrucât acordarea unei autorizații pe baza cererii NPCC, în pofida lipsei evidente de 
reprezentativitate a datelor din raportul de securitate chimică prezentat este contrară 
scopului unui sistem de autorizare ex ante care impune solicitantului sarcina probei27;

AB. întrucât, în plus, avizul CASE a evidențiat incertitudini semnificative în analiza 
alternativelor prezentate de solicitant, care se reflectă, de asemenea, în proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei28;

AC. întrucât o alternativă tehnică este reprezentată de o substanță capabilă să îndeplinească o 
funcție echivalentă cu cea a substanței care prezintă motive de îngrijorare deosebită, 
care să aibă un nivel de performanță potențial mai mic, dar totuși acceptabil, sau de 
modificări în ceea ce privește producția, procesul sau produsul care să elimine complet 
necesitatea substanței29;

AD. întrucât, în conformitate cu analiza alternativelor din cererea LANXESS, sunt 
disponibile alternative pentru aplicații individuale, dar dificultatea ar consta în 
identificarea unui singur înlocuitor potrivit pentru toate scopurile și pentru toate 
utilizările30;

AE. întrucât o astfel de abordare „universală”, în special într-o cerere de autorizare care 
vizează sectoare și utilizări foarte diferite, cu cerințe de performanță foarte diferite, 
discriminează în mod nejustificat alternativele care sunt disponibile fie în anumite 
sectoare, fie pentru anumite utilizări, și, dacă este urmată, i-ar acorda solicitantului o 
derogare ilegală de la obligația sa de a dovedi că nu există nicio alternativă pentru 
fiecare utilizare vizată de cerere; întrucât o astfel de abordare nu respectă obiectivul de 
substituire prevăzut la articolul 55 din Regulamentul REACH și nu încurajează 
inovarea;

AF. întrucât disponibilitatea unor alternative adecvate pentru placarea funcțională cu crom a 
fost confirmată de un studiu recent realizat de Institutul federal german pentru sănătate 
și securitate la locul de muncă în cazul mai multor aplicații31;

26 Hotărârea Tribunalului din 7 martie 2019, Suedia / Comisia, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, punctele 82 și 
83.
27 A se vedea în special articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul REACH.
28 Considerentul 12 din proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei.
29 Orientări pentru pregătirea unei cereri de autorizare (JO C 28, 28.1.2011, p. 1).
30 Analiza alternativelor, pp. 11-12: „Sunt în curs de testare mai multe alternative pentru înlocuirea trioxidului de 
crom. Dificultatea constă în găsirea unui înlocuitor care să îndeplinească cerințele pentru toate tipurile diferite de 
produse și pentru diferitele utilizări ale fiecărei aplicații specifice care, în același timp, să fie fezabil din punct de 
vedere tehnic și economic. Există acum multe alternative potrivite pentru aplicații individuale în care unele 
cerințe funcționale privind placarea cu crom sunt suficiente, dar niciuna nu are toate proprietățile esențiale ale 
placării funcționale cu o soluție apoasă de trioxid de crom [...]”;
https://echa.europa.eu/documents/10162/70ae9192-4c86-4e68-9021-0a90f7b56444
31 Studiu privind fezabilitatea tehnică și economică a alternativelor disponibile pe piață pentru trioxidul de crom 
în cazul placării dure/funcționale și decorative cu crom, Institutul federal pentru sănătate și securitate la locul de 
muncă, Germania, 2020, ultimul paragraf al rezumatului: „Cu toate acestea, în cadrul acestui studiu, au fost 

https://echa.europa.eu/documents/10162/70ae9192-4c86-4e68-9021-0a90f7b56444
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AG. întrucât CASE a remarcat pentru ambele utilizări, 2 și 4, „că sfera largă a utilizării 
vizată de cerere [...] include aplicații tehnice pentru care pot fi deja disponibile și puse 
în aplicare sau vor fi puse în aplicare în scurt timp alternative potrivite”, dar a 
concluzionat apoi că „evaluarea aferentă realizată de solicitant este prea generală pentru 
a le exclude din domeniul de aplicare al autorizației”32;

AH. întrucât, prin urmare, nicio aplicație nu este exclusă în mod specific din domeniul de 
aplicare al autorizației;

AI. întrucât Tribunalul a anulat o autorizație ca urmare a faptului că Comisia nu a verificat 
un volum suficient de informații substanțiale și verificabile pentru a concluziona fie că 
nu sunt disponibile alternative potrivite pentru oricare dintre utilizările vizate de cerere, 
fie că, la data adoptării autorizației, incertitudinile rămase privind lipsa alternativelor 
disponibile nu erau decât neglijabile33;

AJ. întrucât, în acest caz, incertitudinile privind analiza alternativelor au fost departe de a fi 
neglijabile, CASE considerând că abordarea solicitantului în ceea ce privește 
alternativele existente nu a fost „pe deplin adecvată”34;

AK. întrucât Tribunalul a afirmat că sarcina de a dovedi că nu există alternative îi revine 
solicitantului și că, dacă această sarcină a probei nu este îndeplinită, „nu i se poate 
acorda autorizația”; întrucât, în aceeași cauză, Tribunalul a observat și că „niciuna dintre 
părțile implicate în procedura de autorizare sau, mai mult, ECHA sau Comisia nu este 
obligată să dovedească contrariul condiției referitoare la absența alternativelor, și anume 
că există alternative”35;

AL. întrucât, având în vedere incertitudinile evidențiate de CASE în ceea ce privește 
disponibilitatea alternativelor, Comisia propune, prin urmare, acordarea autorizației pe 
baza ipotezei că nu există alternative adecvate pentru toate utilizările vizate, nu pe baza 
unor dovezi semnificative și fiabile, și în situația în care solicitantul nu și-a îndeplinit 
sarcina probei, contrar cerinței stabilite de Tribunal36;

AM. întrucât, „pentru a asigura faptul că autorizația acoperă numai utilizările pentru care nu 
sunt disponibile alternative adecvate, Comisia crede că este necesar să se detalieze mai 
bine descrierea utilizărilor 2 și 4” cu „funcționalități esențiale”, considerând că 
„solicitantul nu și-a îndeplinit sarcina probei în ceea ce privește demonstrarea absenței 
alternativelor adecvate în cazul utilizărilor 2 și 4 decât pentru această sferă limitată a 

identificate alternative disponibile care sunt fezabile din punct de vedere tehnic și economic - uneori doar pentru 
una sau câteva utilizări, dar uneori chiar în domenii de aplicare mai largi. Unele dintre alternative sunt tehnologii 
consacrate, ale căror puncte forte și puncte slabe sunt cunoscute. Și se lucrează la extinderea domeniilor de 
aplicare și a specificațiilor acestor procese.”,  https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Report/Gd101.html
32 Avizele CER și CASE din 19 mai 2017 pentru ambele utilizări, 2 și 4, p. 15.
33 Hotărârea Tribunalului din 7 martie 2019, Suedia / Comisia, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, punctul 86.
34 Avizele CER și CASE din 19 mai 2017 pentru utilizarea 2, anexa I, p. 37. „Potrivit solicitantului, utilizările 
pentru care sunt deja posibile alternative nu fac oricum obiectul cererii. Cu toate acestea, solicitantul nu specifică 
utilizările respective sau cerințele lor tehnice conexe. CASE consideră că abordarea solicitantului pentru 
soluționarea acestei probleme nu este pe deplin adecvată și subliniază că solicitantul trebuie să demonstreze mai 
concret că s-a realizat înlocuirea cu alternative atunci când acest lucru este într-adevăr deja fezabil. Acest lucru 
s-ar fi putut realiza printr-o evaluare a alternativelor mai precisă și specifică pentru fiecare utilizare”.
35 Hotărârea Tribunalului din 7 martie 2019, Suedia / Comisia, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, punctul 79.
36 Hotărârea Tribunalului din 7 martie 2019, Suedia / Comisia, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, punctul 86.
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utilizărilor”37;

AN. întrucât, în primul rând, ceea ce Comisia consideră o limitare a sferei utilizărilor 
reprezintă de facto o listă completă a tuturor funcțiilor esențiale pentru care se utilizează 
trioxidul de crom și, prin urmare, nu limitează în niciun fel sfera de aplicare a 
autorizației38;

AO. întrucât Tribunalul a respins în mod explicit o încercare similară a Comisiei de a acorda 
o autorizație însoțită de o presupusă limitare a sferei de aplicare39;

AP. întrucât, în al doilea rând, proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei lasă 
solicitantului posibilitatea de a decide în mod subiectiv, după acordarea autorizației, 
dacă utilizarea substanței este „necesară” pentru aceste funcționalități esențiale, chiar 
dacă o astfel de analiză este concepută ca o condiție prealabilă pentru obținerea 
autorizației;

AQ. întrucât, prin urmare, Comisia deleagă solicitantului competența sa exclusivă de a 
ajunge la o concluzie în ceea ce privește analiza alternativelor, încălcând dispozițiile 
Regulamentului REACH, care impun Comisiei să ia decizia finală cu privire la succesul 
unui solicitant în a dovedi că nu există nicio alternativă pentru o anumită utilizare, astfel 
cum a reamintit Tribunalul40;

AR. întrucât, în al treilea rând, proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei impune 
ca informațiile lipsă relevante pentru analiza alternativelor să fie furnizate de utilizatorii 
din aval prin intermediul notificărilor transmise în temeiul articolului 66 alineatul (1) 
din Regulamentul REACH, după ce se acordă autorizația41;

AS. întrucât, cu toate acestea, astfel de informații erau necesare pentru a-i permite Comisiei 
să ajungă la o concluzie, în primul rând în ceea ce privește disponibilitatea alternativelor 
pentru fiecare aplicație în cauză; întrucât această abordare este, de asemenea, clar 
incompatibilă cu hotărârea Tribunalului42;

37 Considerentele 13 și 14 din proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei.
38 A se compara articolul 1 alineatul (1) din proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei cu avizele CER 
și CASE din 19 mai 2017 pentru utilizarea 2, anexa I, p. 30 și pentru utilizarea 4, anexa I, p. 44.
39 Hotărârea Tribunalului din 7 martie 2019, Suedia / Comisia, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, punctul 97. 
„afirmația că utilizarea cromaților de plumb în discuție în prezenta cauză este limitată numai la acele cazuri în 
care performanța compozițiilor substanțelor care conțin respectivii cromați este cu adevărat necesară este 
echivalentă cu a declara că un utilizator din aval, ori de câte ori identifică o alternativă, ar trebui să se abțină de 
la utilizarea cromaților de plumb în discuție în prezenta cauză. Cu toate acestea, o astfel de declarație este un 
indiciu puternic al faptului că, la momentul adoptării deciziei contestate, nici Comisia nu a considerat că 
examinarea privind condiția legată de lipsa disponibilității unor alternative era finalizată”.
40 Hotărârea Tribunalului din 7 martie 2019, Suedia / Comisia, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, punctul 64. „îi 
revine numai Comisiei sarcina de a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la dispoziția respectivă 
[articolul 60 alineatul (4)]” (sublinierea noastră); a se vedea și punctul 78.
41 articolul 5 din proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei, prin care se impune utilizatorilor din aval 
să furnizeze în notificările transmise în temeiul articolului 66 alineatul (1) din Regulamentul REACH: „o 
explicație a funcționalităților esențiale ale trioxidului de crom enumerate la articolul 1 alineatul (1) care sunt 
necesare pentru utilizarea sa, inclusiv o justificare a motivului pentru care aceste funcționalități esențiale sunt 
necesare pentru utilizarea respectivă”.
42 Hotărârea Tribunalului din 7 martie 2019, Suedia / Comisia, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, punctul 82: 
„trebuie subliniat că, în principiu, indiferent de conținutul lor, condițiile impuse în conformitate cu articolul 60 



PE647.699v01-00 10/11 RE\1209041RO.docx

RO

AT. întrucât proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei nu numai că 
recompensează întreprinderile care rămân în urmă, ci și descurajează inovarea și 
întreprinderile pioniere care au investit în alternative mai sigure;

AU. întrucât Tribunalul a statuat că, în cazul în care sunt disponibile alternative adecvate în 
general, dar astfel de soluții nu sunt fezabile din punct de vedere tehnic sau economic 
pentru solicitant, se poate acorda o autorizație dacă beneficiile socioeconomice depășesc 
riscul pentru sănătatea umană sau mediu, iar solicitantul prezintă un plan de substituire 
în sensul articolului 60 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul REACH43;

AV. întrucât, cu toate acestea, Comisia nu i-a cerut solicitantului un plan de substituire;

AW. întrucât mai mulți utilizatori din aval care intră sub incidența proiectului de decizie de 
punere în aplicare a Comisiei au solicitat deja separat autorizare; întrucât CER și CASE 
au emis deja avize cu privire la unele dintre aceste solicitări; întrucât unele autorizații 
pentru utilizatorii din aval au fost deja acordate;

AX. întrucât, cu toate acestea, printre utilizările cu o sferă de aplicare foarte largă vizate de 
cererea NPCC pot exista utilizări specifice pentru care utilizatorii din aval nu au depus o 
cerere de autorizare separată, dar pentru care pot fi îndeplinite condițiile prevăzute la 
articolul 60 alineatul (4) din Regulamentul REACH;

AY. întrucât, în rezoluția sa din 27 martie 2019, Parlamentul a considerat, prin urmare, că 
este oportun să se acorde, în mod excepțional, utilizatorilor din aval care nu au depus o 
cerere separată și pentru care lipsesc datele necesare, posibilitatea de a transmite datele 
lipsă într-un termen scurt44;

AZ. întrucât este deosebit de regretabil că Comisia nu a urmat această abordare, ci continuă, 
într-un mod care contravine hotărârii Tribunalului, să elaboreze autorizații pe baza unor 
cereri care nu prezintă suficiente dovezi pentru a demonstra că sunt îndeplinite 
condițiile de autorizare prevăzute de Regulamentul REACH;

BA. întrucât, pe scurt, proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei este nelegal 
deoarece:

a. încalcă articolul 60 din Regulamentul REACH, întrucât se bazează pe o cerere care nu 
respectă cerințele prevăzute la articolul respectiv, pentru că nu prezintă informații 
esențiale cu privire la utilizările vizate, în special în ceea ce privește tonajele aferente, 
condițiile de exploatare, scenariile de expunere și măsurile de gestionare a riscurilor, și 
nu furnizează o evaluare adecvată a unor alternative mai sigure și un plan de substituire, 
făcând astfel imposibilă verificarea îndeplinirii condițiilor de autorizare;

b. vizează remedierea deficiențelor solicitându-le utilizatorilor din aval să furnizeze 

alineatul (8) și alineatul (9) literele (d) și (e) din Regulamentul nr. 1907/2006 nu pot urmări să remedieze vreo 
deficiență a unei cereri de autorizare sau a unei analize a alternativelor prezentate de un solicitant sau vreo 
eventuală deficiență a examinării de către Comisie a condițiilor prevăzute la articolul 60 alineatul (4) din 
Regulamentul nr. 1907/2006”.
43 Hotărârea Tribunalului din 7 martie 2019, Suedia / Comisia, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, punctele 75 și 
76.
44 A se vedea punctul 3 din rezoluția din 27 martie 2019.
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informații care trebuie furnizate chiar în cerere, după acordarea autorizației, ca parte a 
unei revizuiri viitoare;

c. îi deleagă în mod ilegal solicitantului competența exclusivă a Comisiei de a ajunge la o 
concluzie privind disponibilitatea alternativelor,

1. consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește 
competențele de executare prevăzute în Regulamentul REACH;

2. invită Comisia să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare și să prezinte 
comisiei un nou proiect;

3. solicită din nou Comisiei, în mod excepțional, să acorde utilizatorilor din aval a căror 
utilizare face obiectul cererii NPCC, dar pentru care nu s-a prezentat încă nicio cerere 
de autorizare separată, posibilitatea de a transmite datele lipsă într-un termen foarte 
scurt, incluzând un plan de substituire, în cazul în care solicitantul susține că 
alternativele disponibile nu sunt fezabile din punct de vedere tehnic sau economic 
pentru el;

4. invită CER și CASE să evalueze rapid această cerere completată, inclusiv să verifice în 
mod corespunzător dacă ea cuprinde toate informațiile necesare menționate la articolul 
62 din Regulamentul REACH;

5. invită Comisia să prezinte rapid un nou proiect, în deplină conformitate cu 
Regulamentul REACH;

6. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.


