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Ir-Renju Unit (UK) se joħroġ mill-Unjoni Ewropea (UE) il-Ġimgħa, 29 ta’ Marzu 2019 f’nofsillejl. Dan huwa
eżattament sentejn wara li nnotifika lill-Kunsill Ewropew bl-intenzjoni tiegħu li joħroġ.
Mit-30 ta’ Marzu 2019, ir-Renju Unit se jkun pajjiż terz. Issa huwa urġenti li negozji fl-UE jibdew iħejju
għall-ħruġ tar-Renju Unit, jekk għadhom m’għamlux dan.

1. TRID TKUN PREPARAT GĦAT-30 TA’ MARZU 2019
Jekk il-Ftehim dwar il-Ħruġ jiġi ratifikat qabel it-30 ta’ Marzu 2019, il-maġġorparti tal-effetti legali tal-Brexit se
japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2021, jiġifieri wara perjodu ta’ tranżizzjoni ta’ 21 xahar, li t-termini tiegħu huma
stipulati fl-abbozz tal-Ftehim dwar il-Ħruġ.
Fin-nuqqas ta’ Ftehim dwar il-Ħruġ, mhuwiex se jkun hemm perjodu ta’ tranżizzjoni u l-liġi tal-UE tieqaf tapplika
għal u fir-Renju Unit mit-30 ta’ Marzu 2019.
In-negozjati bejn l-UE u r-Renju Unit dwar it-termini tal-Ftehim dwar il-Ħruġ għadhom għaddejjin. Ladarba n-negozjati
jkunu ġew konklużi, il-Ftehim dwar il-Ħruġ jeħtieġ li jiġi ratifikat. Ir-relazzjoni futura bejn l-UE u r-Renju Unit tista’ tiġi
nnegozjata biss wara li r-Renju Unit ikun ħareġ mill-UE.
Barra minn hekk, anki jekk il-Ftehim dwar il-Ħruġ jiġi ratifikat u jiġi konkluż b’suċċess ftehim dwar ir-relazzjoni futura
matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni, din ir-relazzjoni m’għandhiex tkun dik ta’ Stat Membru tal-UE.
Għalhekk, in-negozji kollha kkonċernati jridu jħejju, jagħmlu d-deċiżjonijiet kollha meħtieġa, u jlestu
l-azzjonijiet amministrattivi kollha meħtieġa, qabel it-30 ta’ Marzu 2019 sabiex jiġi evitat tfixkil.

2. RESPONSABBILTAJIET FIL-KATINA TAL-PROVVISTA
Skont il-liġi tal-UE, in-negozji għandhom responsabbiltajiet differenti skont fejn jinsabu fil-katina tal-provvista (eż.
produttur, importatur, bejjiegħ bl-imnut, eċċ.). Pereżempju, wara l-Brexit, jekk negozji tal-EU27 li jixtru prodotti mirRenju Unit huma meqjusa bħala importaturi għall-fini tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-prodotti, ikollhom sett ieħor ta’
obbligi skont il-liġi tal-UE. Jekk tirċievi prodotti mir-Renju Unit, għandek tivvaluta r-responsabbiltajiet tiegħek skont il-liġi
tal-UE issa.

3. ĊERTIFIKATI, LIĊENZJI U AWTORIZZAZZJONIJIET
Jekk l-attività tiegħek tirrikjedi ċertifikati, liċenzji jew awtorizzazzjonijiet maħruġa mill-awtoritajiet tar-Renju Unit jew
minn korpi bbażati fir-Renju Unit - jew miżmuma minn persuna li tkun stabbilita fir-Renju Unit - jista’ jkun li dawn ma
jibqgħux validi fl-UE wara l-Brexit. Jaf ikollok tittrasferixxi jew tfittex oħrajn ġodda maħruġa minn korp jew awtorità
bbażata fl-UE27. Dan huwa l-każ, b’mod partikolari, għal ċertifikati, liċenzji u awtorizzazzjonijiet maħruġa għal prodotti
(pereżempju fis-settur tal-industrija awtomotiva, jew is-settur tal-apparat mediku) u għas-servizzi (pereżempju fissettur tat-trasport, ix-xandir, jew is-settur finanzjarju). Issa għandek tieħu l-passi kollha meħtieġa biex tittrasferixxi
ċertifikati, liċenzji jew awtorizzazzjonijiet maħruġa fir-Renju Unit għall-EU27, jew tikseb ġodda.

4. DWANA, VAT U SISA
Għad-dwana u taxxa indiretta, tagħmel differenza kbira jekk qed iċċaqlaq il-merkanzija fi ħdan l-UE jew lejn/minn pajjiż
terz. LI tagħmel negozju mar-Renju Unit wara l-Brexit se jkun iktar kumpless f’termini ta’ proċeduri doganali u tal-VAT.
Jekk inti kummerċjant ma’ kumpaniji fir-Renju Unit, għandek issir midħla tal-proċeduri tal-UE u r-regoli li se japplikaw
wara l-Brexit, b’mod partikolari jekk s’issa kellek ftit jew xejn esperjenza ta’ kummerċ ma’ pajjiżi terzi.

5. REGOLI TA’ ORIĠINI
Meta jkunu qed jesportaw prodotti lil pajjiżi terzi li magħhom l-UE għandha Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles, esportaturi
jistgħu jibbenefikaw minn rata ta’ tariffa preferenzali jekk il-prodotti jkollhom biżżejjed “kontenut tal-UE” skont ir-regoli
ta’ oriġini. Wara l-Brexit, ma tistax tibqa’ tiddependi fuq l-input tar-Renju Unit biex il-prodott lest ikun ikkunsidrat bħala
kontenut tal-UE. Għalhekk għandek teżamina l-ktajjen tal-provvista tiegħek u tibda tittratta kwalunkwe input tar-Renju
Unit bħala “mhux oriġinarju”, sabiex tiżgura oriġini preferenzjali tal-UE għall-prodotti tiegħek.

6. PROJBIZZJONIJIET U RESTRIZZJONIJIET GĦALL-			
		
IMPORTAZZJONI/ESPORTAZZJONI TA’ OĠĠETTI
Għall-fini ta’ protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà u l-ambjent, ir-regoli tal-UE jirrestrinġu l-importazzjoni/l-esportazzjoni
ta’ ċerti prodotti lejn u minn pajjiżi terzi — pereżempju, annimali ħajjin, prodotti ta’ oriġini mill-annimali, u xi pjanti
u prodotti mill-pjanti, bħalma huma l-injam li jintuża għall-imballaġġ. Importazzjonijiet/esportazzjonijiet ta’ ċerti
komoditajiet huma suġġetti għal permessi speċifiċi jew notifiki, pereżempju fil-każ ta’ materjali radjuattivi, skart, jew xi
sustanzi kimiċi. Wara l-Brexit, oġġetti destinati għal jew ġejjin mir-Renju Unit se jkunu soġġetti għal dawn ir-regoli talUE. Għandek tieħu l-passi meħtieġa sabiex tiżgura konformità mal-projbizzjonijiet u restrizzjonijiet ta’ importazzjoni/
esportazzjoni tal-UE.

7. TRASFERIMENT TA’ DATA PERSONALI
Bħalissa, d-data personali tkun tista’ tgħaddi liberament bejn l-Istati Membri tal-UE. Wara l-Brexit, it-trasferiment ta’
data personali mill-UE lejn ir-Renju Unit għadu possibbli, iżda se jkun suġġett għal kundizzjonijiet speċifiċi stabbiliti filliġi tal-UE. Kumpaniji li jkunu attwalment qed jittrasmettu data personali lejn ir-Renju Unit għandhom ikun konxji li dan
se jsir “trasferiment” ta’ data personali lil pajjiż terz. Jekk il-livell ta’ protezzjoni tad-data personali tar-Renju Unit huwa
essenzjalment ekwivalenti għal dak tal-UE, u ċerti kundizzjonijiet huma ssodisfati, il-Kummissjoni Ewropea tista’ tadotta
deċiżjoni ta’ adegwatezza li tippermetti t-trasferiment ta’ data personali lejn ir-Renju Unit mingħajr restrizzjonijiet.
Madankollu, kumpaniji għandhom jivvalutaw jekk, fin-nuqqas ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza, humiex meħtieġa miżuri
biex jiżguraw li dawn it-trasferimenti jibqgħu possibbli.

IVVERIFIKA L-AVVIŻI TA’ TĦEJJIJA TAL-KUMMISSJONI EWROPEA
Il-Brexit jista’ jkollu impatt fuq in-negozji fl-EU27 f’bosta modi oħra wkoll. Pereżempju din tikkonċerna regoli
għall-kumpaniji rreġistrati biss fir-Renju Unit iżda li jagħmlu negozju fl-EU27, konformità ta’ merkanzija
mqiegħda fis-suq tal-UE, għażla ta’ awdituri, għażla ta’ ġurisdizzjoni f’kuntratti, u r-rikonoxximent ta’
kwalifiki professjonali. Ivverifika l-avviżi ta’ tħejjija1 tal-Kummissjoni Ewropea u fittex parir jekk xi waħda
minn dawn il-bidliet jistgħu jaffettwaw lin-negozju tiegħek.

FEJN NISTA’ NSIB AKTAR INFORMAZZJONI U MIN JISTA’ JGĦINI?
Is-sit web tal-Kummissjoni Ewropea għandu aktar minn 60 avviż ta’ tħejjija2 dwar firxa wiesgħa ta’
setturi ekonomiċi. Dawn huma maħsuba biex jgħinu lill-parteċipanti tas-suq iħejju ruħhom.
Ikkonsulta l-websajt tad-dipartimenti u l-aġenziji3 tal-Kummissjoni Ewropea attivi fil-qasam li
jikkonċernak u n-negozju tiegħek
Biex tikseb aktar informazzjoni u assistenza, ikkuntattja l-awtoritajiet nazzjonali tiegħek, il-Kamra talKummerċ u l-Industrija lokali tiegħek, jew l-assoċjazzjoni tal-industrija tiegħek.

Dan id-dokument huwa ppreżentat għal skopijiet ta’ informazzjoni biss u ma għandux jinftiehem bħala test legali.
Il-kontenut tiegħu huwa mingħajr preġudizzju għan-negozjati jew il-Ftehim dwar il-Ħruġ u d-diskussjonijiet dwar irrelazzjoni futura bejn l-UE u r-Renju Unit.
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https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_mt
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_mt
https://ec.europa.eu/info/departments_mt
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