IL-KUMMISSJONI EWROPEA
ID-DIRETTORAT ĠENERALI GĦALL-AMBJENT

Brussell, l-14 ta’ Lulju 2020
REV1 – jissostitwixxi l-avviż biddata tas-7 ta’ Marzu 2018

AVVIŻ LILL-PARTIJIET IKKONĊERNATI
IL-ĦRUĠ TAR-RENJU UNIT U R-REGOLI TAL-UE FIL-QASAM TAL-ISKEMA
KOMUNITARJA TA’ ĠESTJONI U VERIFIKA AMBJENTALI (EMAS)

Mill-1 ta’ Frar 2020, ir-Renju Unit ħareġ mill-Unjoni Ewropea u sar “pajjiż terz”1. IlFtehim dwar il-Ħruġ2 jipprevedi perjodu ta’ tranżizzjoni li jintemm fil-31 ta’ Diċembru
2020. Sa dik id-data, il-liġi tal-UE kollha kemm hi tapplika għar-Renju Unit u fih3.
Matul il-perjodu tat-tranżizzjoni, l-UE u r-Renju Unit se jinnegozjaw ftehim dwar sħubija
ġdida, li jipprevedi b’mod partikolari 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 se tkun differenti ħafna mill-parteċipazzjoni tar-Renju
Unit fis-suq intern,4 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 applikabbli wara t-tmiem tal-perjodu ta’ tranżizzjoni.
Avviż lill-partijiet ikkonċernati:
Biex jiġu indirizzati l-konsegwenzi stabbiliti f’dan l-avviż, l-organizzazzjonijiet
irreġistrati fis-sistema tal-EMAS mill-Korp Kompetenti maħtur mir-Renju Unit huma
rrakkomandati b’mod partikolari li:
− japplikaw għal reġistrazzjoni globali ġdida ma’ Korp Kompetenti tal-EMAS tal-UE,
jew
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Pajjiż terz huwa pajjiż mhux membru tal-UE.
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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 L 29, 31.1.2020, p. 7 (“Il-Ftehim dwar il-Ħruġ”).
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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.
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B’mod partikolari, ftehim ta’ kummerċ ħieles ma jipprevedix 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.

− jirranġaw għal trasferiment tar-reġistrazzjoni mill-Korp Kompetenti tal-EMAS tarRenju Unit għal Korp Kompetenti tal-EMAS tal-UE - fuq il-bażi ta’ arranġament
kuntrattwali bejn l-organizzazzjoni rreġistrata EMAS, il-Korp Kompetenti tal-EMAS
tar-Renju Unit, u wieħed mill-Korpi Kompetenti tal-EMAS tal-UE.
Wara t-tmiem tal-perjodu tat-tranżizzjoni, ir-Regolament (UE) Nru 1221/2009 dwar ilparteċipazzjoni volontarja ta’ organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta’ ġestjoni u
verifika ambjentali (ir-“Regolament dwar l-EMAS)5 ma jibqax japplika għar-Renju Unit.
Dan iwassal, b’mod partikolari, għall-konsegwenzi li ġejjin:
1. REĠISTRAZZJONIJIET FL-EMAS


Minn tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, il-Korp Kompetenti tal-EMAS maħtur
mir-Renju Unit skont l-Artikolu 11 tar-Regolament dwar l-EMAS se jitlef listatus tiegħu. Mhux se jkun f’pożizzjoni li jwettaq il-kompiti deskritti firRegolament dwar l-EMAS. Għalhekk, se jitneħħa mil-lista ta’ Korpi Kompetenti
tal-EMAS fuq is-sit web tal-EMAS tal-UE u d-dritt tiegħu għal aċċess għall-bażi
tad-data tar-reġistru tal-EMAS se jitneħħa.



Ir-reġistrazzjonijiet tal-EMAS mogħtija mill-Korp Kompetenti tal-EMAS maħtur
mir-Renju Unit ma jibqgħux validi u l-logo tal-EMAS ma jistax jibqa’ jintuża
mill-organizzazzjonijiet minn tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni6.



L-Artikolu 3(3) tar-Regolament EMAS jistabbilixxi l-possibbiltà tarreġistrazzjoni tal-organizzazzjonijiet minn barra l-Unjoni Ewropea (reġistrazzjoni
globali fl-EMAS)7. Wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, l-organizzazzjonijiet
ibbażati fir-Renju Unit jistgħu japplikaw għal reġistrazzjoni globali ġdida flEMAS ma’ Korp Kompetenti tal-EMAS tal-UE jew jittrasferixxu r-reġistrazzjoni
mill-Korp Kompetenti tal-EMAS tar-Renju Unit għal Korp Kompetenti talEMAS tal-UE, fuq il-bażi ta’ ftehim kontrattwali bejn l-organizzazzjoni
rreġistrata fl-EMAS, il-Korp Kompetenti tal-EMAS tar-Renju Unit, u wieħed
mill-Korpi Kompetenti tal-EMAS tal-UE.
Barra minn hekk, l-Artikolu 3(2) tar-Regolament EMAS jistabbilixxi l-possibbiltà
għal organizzazzjonijiet stabbiliti fl-UE li jinkludu siti li jinsabu f’pajjiżi terzi
f’reġistrazzjoni korporattiva waħda8.
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ĠU L 342, 22.12.2009, p. 1.
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L-Artikoli 10 u 35(2) tar-Regolament EMAS.
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Applikazzjoni tista’ tiġi introdotta biss ma’ Korp Kompetenti tal-EMAS tal-UE-27 li jkun maħtur
minn Stat Membru li jipprovdi u jkun responsabbli mir-reġistrazzjoni tal-organizzazzjonijiet li jinsabu
barra l-Komunità (l-Artikolu 11(1) tar-Regolament dwar l-EMAS). Attwalment, l-Istati Membri li
ġejjin jipprovdu reġistrazzjoni globali fl-EMAS: il-Finlandja, il-Ġermanja, Spanja, l-Italja, idDanimarka, l-Awstrija, il-Belġju u l-Portugall. Barra minn hekk, il-verifikatur ambjentali, li se jwettaq
il-verifika u jivvalida s-sistema ta’ ġestjoni ambjentali tal-organizzazzjoni, irid jiġi akkreditat jew
liċenzjat fl-Istat Membru fejn l-organizzazzjoni tapplika għar-reġistrazzjoni. (l-Artikolu 3(3) tarRegolament EMAS).
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Skont l-Artikolu 3(2) tar-Regolament EMAS, dan jirrikjedi li (i) il-kwartieri ġenerali talorganizzazzjoni jew iċ-ċentru ta’ ġestjoni maħtur għall-fini tar-reġistrazzjoni korporattiva, ikun jinsab
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2. VERIFIKATURI AMBJENTALI TAL-EMAS


Minn tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, il-Korp ta’ Akkreditazzjoni tal-EMAS
maħtur mir-Renju Unit skont l-Artikolu 28 tar-Regolament dwar l-EMAS se jitlef
l-istatus tiegħu. Mhux se jkun f’pożizzjoni li jwettaq il-kompiti deskritti firRegolament dwar l-EMAS. Għalhekk, se jitneħħa mil-Lista ta’ Korpi ta’
Akkreditazzjoni u ta’ Liċenzjar tal-EMAS fuq is-sit web tal-EMAS tal-UE.



Minn tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, il-verifikaturi ambjentali tal-EMAS
akkreditati mill-Korp ta’ Akkreditazzjoni tar-Renju Unit skont l-Artikoli 20 u 21
tar-Regolament dwar l-EMAS se jitilfu l-istatus tagħhom u mhux se jkunu
f’pożizzjoni li jwettqu l-kompiti deskritti fir-Regolament EMAS.

Is-sit web tal-Kummissjoni dwar l-EMAS (ec.europa.eu/environment/emas) jipprovdi
informazzjoni ġenerali rigward il-proċess ta’ reġistrazzjoni fl-EMAS u l-Korpi
Kompetenti tal-EMAS. Dawn il-paġni jiġu aġġornati b’informazzjoni addizzjonali, fejn
meħtieġ.

Il-Kummissjoni Ewropea
Id-Direttorat Ġenerali għall-Ambjent

fi Stat Membru tal-UE-27 u (ii) l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni korporattiva ssir lil Korp
Kompetenti ta’ dak l-Istat Membru.
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