IL-KUMMISSJONI EWROPEA
ID-DIRETTORAT ĠENERALI GĦAS-SAĦĦA U S-SIKUREZZA ALIMENTARI

Brussell, it-13 ta’ Marzu 2020
REV1I – jieħu post l-avviż bid-data tat-23
ta’ Jannar 2018 u d-dokument Q&A
(REV1) tat-13 ta’ Novembru 2018

AVVIŻ LILL-PARTIJIET IKKONĊERNATI
IL-ĦRUĠ TAR-RENJU UNIT U L-LIĠI TAL-UE TAL-GĦALF TAL-ANNIMALI

Mill-1 ta’ Frar 2020, ir-Renju Unit ħareġ mill-Unjoni Ewropea u sar “pajjiż terz”1. IlFtehim dwar il-Ħruġ jipprevedi2 perjodu ta’ tranżizzjoni li jintemm fil-31 ta’ Diċembru
20203. Sa dik id-data, il-liġi tal-UE kollha kemm hi tapplika għar-Renju Unit u fih4.
Matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni, l-UE u r-Renju Unit se jinnegozjaw ftehim dwar sħubija
ġdida, li jipprovdi b’mod partikolari għal żona ta’ kummerċ ħieles. Madankollu,
m’hemmx ċertezza dwar jekk jintlaħaqx ftehim bħal dan u jekk jidħolx fis-seħħ fi tmiem
il-perjodu ta’ tranżizzjoni. Fi kwalunkwe każ, tali ftehim joħloq relazzjoni li f’termini ta’
kundizzjonijiet ta’ aċċess għas-suq ser tkun differenti ħafna mill-parteċipazzjoni tarRenju Unit fis-suq intern,5 fl-Unjoni Doganali tal-UE, u fil-qasam tal-VAT u s-sisa.
Għaldaqstant, il-partijiet interessati kollha, u speċjalment l-operaturi ekonomiċi, huma
mfakkra dwar is-sitwazzjoni legali wara t-tmiem tal-perjodu ta’ tranżizzjoni (Parti A
hawn taħt). Dan l-avviż jispjega wkoll ċerti dispożizzjonijiet rilevanti dwar isseparazzjoni fil-Ftehim dwar il-Ħruġ (il-Parti B hawn taħt) [kif ukoll ir-regoli applikabbli
għall-Irlanda ta’ Fuq wara t-tmiem tal-perjodu ta’ tranżizzjoni (Parti C hawn taħt).

1

Pajjiż terz huwa pajjiż mhux membru tal-UE.

2

Il-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq mill-Unjoni Ewropea u
mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, ĠU C 29 I, 31.1.2020, p. 7 (“Il-Ftehim dwar il-Ħruġ”).

3

Il-perjodu ta’ tranżizzjoni jista’, qabel l-1 ta’ Lulju 2020, jiġi estiż darba b’sena jew sentejn (l-Artikolu
132(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ). Il-Gvern tar-Renju Unit s’issa eskluda tali estensjoni.

4

Soġġett għal ċerti eċċezzjonijiet previsti fl-Artikolu 127 tal-Ftehim dwar il-Ħruġ, li l-ebda waħda
minnhom ma hija rilevanti fil-kuntest ta’ dan l-avviż .

5

B’mod partikolari, ftehim ta’ kummerċ ħieles ma jipprovdix għal kunċetti tas-suq intern (fil-qasam talprodotti u s-servizzi) bħar-rikonoxximent reċiproku, il-“prinċipju tal-pajjiż ta’ oriġini”, u larmonizzazzjoni. Lanqas ma hemm ftehim ta’ kummerċ ħieles li jneħħi l-formalitajiet u l-kontrolli
doganali, inklużi dawk li jikkonċernaw l-oriġini tal-merkanzija u l-input tagħhom, kif ukoll
projbizzjonijiet u restrizzjonijiet fuq l-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet.

Avviż lill-partijiet ikkonċernati:
Biex jiġu indirizzati l-konsegwenzi stabbiliti f’dan l-avviż, l-operaturi tan-negozju talgħalf huma b’mod partikolari rrakkomandati li:
− jiżguraw li jkunu stabbiliti fl-UE, u jirriflettu dan fit-tikkettar korrispondenti; kif
ukoll
− jadattaw kanali ta’ distribuzzjoni, biex jieħdu kont tal-ħtiġiet tal-importazzjoni.
A. IS-SITWAZZJONI LEGALI WARA T-TMIEM TAL-PERJODU TAT-TRANŻIZZJONI
Wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, ir-regoli tal-UE fil-qasam tal-għalf talannimali mhux se jibqgħu japplikaw għar-Renju Unit6. Dan għandu, b’mod
partikolari, l-konsegwenzi li ġejjin fl-oqsma differenti tal-liġi tal-UE dwar l-għalf:
1.

IMPORTAZZJONIJIET FL-UE.
Fir-rigward tal-importazzjonijiet ta’ għalf fl-UE, skont l-Artikolu 24 tarRegolament (KE) Nru 183/20057, japplikaw il-kundizzjonijiet stabbiliti flArtikolu 6 tad-Direttiva tal-Kummissjoni 98/51/KE8, li jipprevedu dan li ġej: 9


Stabbilimenti f’pajjiżi terzi jrid ikollhom rappreżentant stabbilit fl-UE;



Ir-rappreżentant irid jiżgura li l-istabbilimenti jikkonformaw mar-rekwiżiti
tal-iġjene tal-għalf mill-inqas ekwivalenti għal dawk stabbiliti mill-UE;



Ir-rappreżentant irid iżomm reġistru ta’ prodotti mqiegħda fis-suq tal-UE
mill-istabbilimenti li huwa jirrappreżenta.

Wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, dawn ir-regoli japplikaw għallimportazzjonijiet tal-għalf mir-Renju Unit lejn l-UE.
2.

TIKKETTAR
Skont l-Artikolu 15(b) tar-Regolament (KE) Nru 767/2009,10 l-għalf għandu
jkun ittikkettat bl-isem u l-indirizz tal-operatur tan-negozju tal-għalf
responsabbli għat-tikkettar. Dik il-persuna għandha tiġi stabbilita fl-UE11.

6

Fir-rigward l-applikabilità għall-Irlanda ta’ Fuq tal-liġi tal-UE dwar l-għalf, ara l-Parti C ta’ dan lavviż.

7

Ir-Regolament (KE) Nru 183/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Jannar 2005 li
jistabbilixxi l-ħtiġijiet għall-iġjene tal-għalf, ĠU L 35, 8.2.2005, p. 1.

8

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 98/51/KE tad-9 ta’ Lulju 1998 li tistabbilixxi ċerti miżuri għallimplimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 95/69/KE li tistabbilixxi l-kundizzjonijiet u l-arranġamenti
għall-approvazzjoni u r-reġistrazzjoni ta’ ċerti stabbilimenti u intermedjarji li joperaw fis-settur talgħalf tal-annimali, ĠU L 208, 24.7.1998, p. 43.

9

Il-lista ta’ pajjiżi terzi li minnhom jista’ jiġi importat l-għalf fl-UE kif imsemmi fl-Artikolu 23 tarRegolament (KE) Nru 183/2005 għadha ma tfasslitx.

2

Skont l-Artikolu 16(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003,12 addittivi talgħalf u taħlitiet lesti minn qabel ta’ addittivi għandhom ikunu ttikkettati blisem u l-indirizz tal-operatur tan-negozju tal-għalf responsabbli għat-tikkettar.
Dik il-persuna għandha tiġi stabbilita fl-UE13.
Wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, id-dettalji tat-tikkettar ma jistgħux
jibqgħu jinkludu referenza għal persuna responsabbli għat-tikkettar stabbilit
fir-Renju Unit.
3.

AWTORIZZAZZJONI TA’
TAL-AWTORIZZAZZJONI

ADDITTIVI TAL-GĦALF MARBUTA MA’ DETENTUR

Skont l-Artikolu 3(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, fir-rigward ta’ ċerti
addittivi14 l-ebda persuna għajr id-detentur tal-awtorizzazzjoni, is-suċċessur(i)
legali tiegħu, jew persuna li taġixxi taħt l-awtorità tiegħu bil-miktub ma
għandha tkun l-ewwel li tpoġġi l-prodott fis-suq. L-isem tad-detentur talawtorizzazzjoni huwa inkluż fir-Regolament li jagħti l-awtorizzazzjoni ta’
dawn l-addittivi15.
3.1.

Applikazzjonijiet pendenti għal awtorizzazzjoni

Skont l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, l-applikant għal
awtorizzazzjoni jew ir-rappreżentant tiegħu għandhom ikunu stabbiliti fl-UE.
Għaldaqstant, fejn l-applikant għal awtorizzazzjoni jew ir-rappreżentant
tiegħu jkun attwalment stabbilit fir-Renju Unit, l-applikant għandu jiġi
stabbilit fl-UE minn tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni jew għandu jaħtar
rappreżentant stabbilit fl-UE wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni. Id-dettalji
ta’ kuntatt ġodda rilevanti għandhom jiġu kkomunikati lill-Kummissjoni.
L-istess japplika għal applikazzjonijiet għal modifika ta’ awtorizzazzjoni
skont l-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, u għal
applikazzjonijiet għal tiġdid ta’ awtorizzazzjoni skont l-Artikolu 14 ta’ dak irRegolament.

10

Ir-Regolament (KE) Nru 767/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar ittqegħid fis-suq u l-użu ta’ għalf, ĠU L 229, 1.9.2009, p. 1.

11

Dan huwa meħtieġ sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu japplikaw penali, kif meħtieġ, għal ksur tarRegolament (KE) Nru 767/2009 fil-ġuriżdizzjoni tagħhom skont l-Artikolu 31 tiegħu.

12

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u L-Kunsill ta’ 22 ta’ Settembru 2003 fuq
l-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29)”.

13

L-Artikolu 16(1) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

14

L-addittivi b’rabta mad-detentur tal-awtorizzazzjoni huma dawk li fihom, li jikkonsistu fi jew li huma
prodotti minn OMĠ u addittivi li jappartjenu għall-kategoriji li ġejjin: addittivi żootekniċi,
koċċidijostati u istomonostati.

15

L-Artikolu 9(6) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.
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3.2.

Addittivi tal-għalf awtorizzati

Id-detentur ta’ awtorizzazzjoni, li ismu huwa msemmi fir-Regolament ta’
awtorizzazzjoni skont l-Artikolu 9(6) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003,
jew ir-rappreżentant tiegħu, għandu jiġi stabbilit fl-UE.
Għaldaqstant, fejn id-detentur ta’ awtorizzazzjoni jew ir-rappreżentant tiegħu
jkun attwalment stabbilit fir-Renju Unit, id-detentur għandu jiġi stabbilit flUE minn tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni jew għandu jaħtar rappreżentant
stabbilit fl-UE wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.
Il-Kummissjoni emendat l-awtorizzazzjonijiet eżistenti għal dan il-għan bladozzjoni tal-miżuri ta’ implimentazzjoni li ġejjin:


Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/13816;



Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/14617;



Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/22118.

AWTORIZZAZZJONI TA’ ADDITTIVI TAL-GĦALF ĠENERIĊI

4.

Għal addittivi tal-għalf li mhumiex marbuta ma’ detentur tal-awtorizzazzjoni
speċifika (jiġifieri addittivi tal-għalf barra minn dawk imsemmija fit-Taqsima
3) (“addittivi tal-għalf ġeneriċi”)19 japplika dan li ġej:


Skont l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, l-applikant għal
awtorizzazzjoni jew ir-rappreżentant tiegħu għandhom ikunu stabbiliti flUE. Jekk l-awtorizzazzjoni tkun għadha ma ngħatatx, l-applikant stabbilit
fir-Renju Unit għandu jiġi stabbilit fl-UE jew għandu jaħtar rappreżentant
stabbilit fl-UE u għandu jikkomunika d-dettalji ta’ kuntatt rilevanti lillKummissjoni;

16

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/138 tad-29 ta’ Jannar 2019 li
jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1356/2004, (KE) Nru 1464/2004, (KE) Nru 786/2007, (KE) Nru
971/2008, (UE) Nru 1118/2010, (UE) Nru 169/2011 u r-Regolamenti ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru
888/2011 u (UE) Nru 667/2013 rigward l-isem tad-detentur tal-awtorizzazzjoni għall-addittivi talgħalf, ĠU L 26, 30.1.2019, p.1.

17

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/146 tat-30 ta’ Jannar 2019 li jemenda
r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2015/502, dwar l-awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni
Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 bħala addittiv fl-għalf għall-baqar tal-ħalib, ĠU L 27,
31.1.2019, p. 12.

18

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/221 tas-6 ta’ Frar 2019 li jemenda rRegolamenti (KE) Nru 785/2007, (KE) Nru 379/2009, (KE) Nru 1087/2009, (UE) Nru 9/2010, (UE)
Nru 337/2011 u r-Regolamenti ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 389/2011, (UE) Nru 528/2011, (UE)
Nru 840/2012, (UE) Nru 1021/2012, (UE) 2016/899, (UE) 2016/997, (UE) 2017/440 u (UE) 2017/896
fir-rigward ta’ isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni u r-rappreżentant tad-detentur tal-awtorizzazzjoni
għal ċerti addittivi tal-għalf, ĠU L 35, 7.2.2019, p. 28.

19

Addittivi teknoloġiċi, addittivi sensorji u addittivi nutrizzjonali. Ara l-Anness I tar-Regolament (KE)
Nru 1831/2003.

4

5.



L-istess japplika għall-applikazzjonijiet għat-tiġdid ta’ awtorizzazzjoni skont
l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003;



Jekk l-addittiv ta’ għalf ġeneriku jkun diġà ġie awtorizzat, l-applikant
(preċedenti) ma għandux bżonn ikun stabbilit fl-UE jew jaħtar rappreżentant
fl-UE.
TA’ UŻI MAĦSUBA TA’ GĦALF
NUTRIZZJONALI PARTIKOLARI (PARNUTS)

LISTA

MAĦSUB

GĦAL

SKOPIJIET

L-applikanti għal PARNUTs huma rregolati fl-Artikoli 9 u 10 tar-Regolament
(KE) Nru 767/2009. Skont l-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru
767/2009, applikant biex jaġġorna l-lista ta’ użi maħsuba għandu jkun stabbilit
fl-UE.
Jekk l-awtorizzazzjoni tkun għadha ma ngħatatx, l-applikant għandu jkun
stabbilit fl-UE fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.
Jekk il-PARNUT ikun diġà ġie awtorizzat, ma hemmx bżonn li l-applikant
(preċedenti) ikun stabbilit fl-UE.
B.

ID-DISPOŻIZZJONIJIET TAS-SEPARAZZJONI RILEVANTI TAL-FTEHIM DWAR ILĦRUĠ20

1.

GĦALF LI MA JORIĠINAX MILL-ANNIMALI
L-Artikolu 41(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ jipprovdi li oġġett eżistenti u
identifikabbli individwalment (kif previst fih) imqiegħed fis-suq fl-UE jew firRenju Unit qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni jista’ jsir disponibbli fis-suq
tal-UE jew tar-Renju Unit u jiċċirkola bejn dawk iż-żewġ swieq sakemm jasal
għand l-utent aħħari tiegħu.
L-operatur ekonomiku li jinvoka dik id-dispożizzjoni għandu l-oneru tal-prova
li juri abbażi ta’ kwalunkwe dokument rilevanti li l-prodott kien tqiegħed fissuq fl-UE jew fir-Renju Unit qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni21.
Għall-finijiet ta’ dik id-dispożizzjoni, “tqegħid fis-suq” tfisser l-ewwel
provvista ta’ oġġett għad-distribuzzjoni, għall-konsum jew għall-użu fis-suq flUE jew ir-Renju Unit waqt attività kummerċjali, kemm jekk bi ħlas kif ukoll
mingħajr ħlas22. “Provvista ta’ oġġett għad-distribuzzjoni, għall-konsum jew

20

Jekk ikun inżamm għalf individwali fl-UE, qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, għall-finijiet talbejgħ, inkluża l-offerta għall-bejgħ jew kwalunkwe forma oħra ta’ trasferiment, sew jekk mingħajr
ħlas kif ukoll jekk le, dan l-“istokk” tal-għalf jista’ jinbiegħ, jitqassam jew jiġi trasferit fl-UE wara ttmiem tal-perjodu ta’ tranżizzjoni (ara d-definizzjoni fl-Artikolu 3(8) tar-Regolament (KE) Nru
178/2002: “tqegħid fis-suq” tfisser iż-żamma ta’ ikel jew għalf għall-għanijiet ta’ bejgħ, inkluża lofferta għall-bejgħ jew kull forma oħra ta’ trasferiment, sew jekk bi ħlas sew jekk le, u l-bejgħ,
tqassim u xi forma oħra tat-trasferiment innifsu.”)

21

L-Artikolu 42 tal-Ftehim dwar il-Ħruġ.

22

L-Artikolu 40(a) u (b) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ.
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għall-użu” tfisser li oġġett eżistenti u individwalment identifikabbli, wara li
jkun seħħ l-istadju tal-manifattura, ikun is-suġġett ta’ ftehim bil-miktub jew
verbali bejn żewġ , jew aktar, persuni ġuridiċi jew fiżiċi għat-trasferiment ta’
sjieda, ta’ kwalunkwe dritt ieħor ta’ proprjetà, jew ta’ pussess li jikkonċernaw
l-oġġett inkwistjoni, jew ikun is-suġġett ta’ offerta lil persuna jew persuni
ġuridiċi jew fiżiċi għall-konklużjoni ta’ tali ftehim.”23
Pereżempju: Għalf individwali mibjugħ minn produttur ibbażat fir-Renju Unit
lil bejjiegħ bl-ingrossa fir-Renju Unit qabel tmiem il-perjodu, u ttikkettat ma’
operaturi tan-negozju tal-għalf responsabbli stabbiliti fir-Renju Unit xorta jista’
jiġi importat fl-UE mingħajr il-ħtieġa li l-prodott tal-għalf jiġi ttikkettat millġdid.
Dan huwa mingħajr preġudizzju għall-kontrolli sanitarji jew fitosanitarji li
jistgħu japplikaw għall-importazzjonijiet mit-tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.
2.

GĦALF LI JORIĠINA MILL-ANNIMALI
Ir-regoli stabbiliti fit-Taqsima B.1 ta’ dan l-avviż ma japplikawx għall-għalf li
joriġina mill-annimali24.
Dawn il-prodotti jridu jikkonformaw mar-regoli tal-UE għall-għalf stabbiliti
fit-Taqsima A ta’ dan l-avviż minn tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, anki jekk
il-prodott ikun tqiegħed fis-suq tar-Renju Unit qabel tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni.

APPLIKABBLI GĦALL-GĦALF FL-IRLANDA TA’
PERJODU TA’ TRANŻIZZJONI

C. REGOLI

FUQ

WARA T-TMIEM TAL-

Wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, japplika l-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda
ta’ Fuq25. Il-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq huwa soġġett għal kunsens
perjodiku tal-Assemblea Leġiżlattiva tal-Irlanda ta’ Fuq, fejn il-perjodu inizjali ta’
applikazzjoni jestendi sa 4 snin wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni26.
Permezz tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq ċerti dispożizzjonijiet tal-liġi
tal-UE huma applikabbli wkoll għar-Renju Unit u fir-Renju Unit fir-rigward talIrlanda ta’ Fuq. Fil-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq, l-UE u r-Renju Unit
qablu wkoll li sa fejn ir-regoli tal-UE japplikaw għar-Renju Unit u fih fir-rigward talIrlanda ta’ Fuq, l-Irlanda ta’ Fuq hija ttrattata daqslikieku kienet Stat Membru27.

23

L-Artikolu 40(c) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ.

24

L-Artikolu 41(3)(b) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ.

25

L-Artikolu 185 tal-Ftehim dwar il-Ħruġ.

26

L-Artikolu 18 tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq

27

Artikolu 7(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ flimkien mal-Artikolu 13(1) tal-Protokoll dwar l-Irlanda/lIrlanda ta’ Fuq
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Il-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq jipprevedi li l-liġi tal-UE dwar l-għalf
tapplika għar-Renju Unit u fih, fir-rigward tal-Irlanda ta’ Fuq28.
Dan ifisser li r-referenzi għall-UE fil-Partijiet A u B ta’ dan l-avviż għandhom
jinftiehmu bħala li jinkludu l-Irlanda ta’ Fuq, filwaqt li r-referenzi għar-Renju Unit
għandhom jinftiehmu li jirreferu biss għall-Gran Brittanja.
B’mod aktar speċifiku, dan ifisser, fost oħrajn, dan li ġej:


Għalf li jitqiegħed fis-suq fl-Irlanda ta’ Fuq għandu jkun konformi mal-liġi talgħalf tal-UE fir-rigward tar-rekwiżiti tal-awtorizzazzjoni, tat-tikkettar, eċċ.;



Għalf mibgħut mill-Irlanda ta’ Fuq lejn l-UE mhuwiex għalf impurtat (ara tTaqsima A.1 ta’ dan l-avviż);



Għalf mibgħut mir-Renju Unit lejn l-Irlanda ta’ Fuq huwa għalf importat (ara tTaqsima A.1 ta’ dan l-avviż);



Id-detentur/l-applikant tal-awtorizzazzjoni jista’ jiġi stabbilit fl-Irlanda ta’ Fuq
(ara t-Taqsimiet A.3 u A.4 ta’ dan l-avviż).

Madankollu, il-Protokoll tal-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq jeskludi l-possibbiltà għarRenju Unit fir-rigward tal-Irlanda ta’ Fuq li


tipparteċipa fit-teħid ta’ deċiżjonijiet u fit-tfassil ta’ deċiżjonijiet tal-Unjoni29;



tibda proċeduri ta’ oġġezzjonijiet, ta’ salvagwardja jew ta’ arbitraġġ sa fejn dawn
jikkonċernaw regolamenti tekniċi, standards, valutazzjonijiet, reġistrazzjonijiet,
ċertifikati, approvazzjonijiet u awtorizzazzjonijiet maħruġa jew imwettqa millIstati Membri tal-UE30;



taġixxi bħala l-awtorità
awtorizzazzjonijiet31.

ewlenija

għal

valutazzjonijiet,

eżamijiet

u

B’mod aktar speċifiku, dan ifisser, fost oħrajn, dan li ġej:


Ir-Renju Unit, fir-rigward tal-Irlanda ta’ Fuq, ma jistax jibda l-proċedura għallaġġornament tal-lista ta’ PARNUTs.

Is-sit
web
tal-Kummissjoni
dwar
l-għalf
tal-annimali
(https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed_en) jipprovdi informazzjoni ġenerali dwar
l-għalf tal-annimali kif ukoll għadd ta’ “Mistoqsijiet u tweġibiet” fir-rigward tan28

L-Artikolu 5(4) tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq u t-Taqsima 34 tal-Anness 2 ta’ dak ilProtokoll.

29

Fejn ikun hemm bżonn ta’ skambju ta’ informazzjoni jew konsultazzjoni reċiproka, dawn għandhom
iseħħu fil-grupp ta’ ħidma konsultattiv konġunt stabbilit mill-Artikolu 15 tal-Protokoll tal-Irlanda/lIrlanda ta’ Fuq.

30

Il-ħames subparagrafu tal-Artikolu 7(3) tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq

31

L-Artikolu 13(6) tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq

7

nutriment tal-annimali. Dawn il-paġni jiġu aġġornati b’informazzjoni addizzjonali, fejn
meħtieġ.
Il-Kummissjoni Ewropea
Id-Direttorat Ġenerali għas-Saħħa u s-Sikurezza Alimentari
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