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

Brussell, it-23 ta' Jannar 2018

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

Fid-29 ta’ Marzu 2017, ir-Renju Unit ressaq in-notifika tal-intenzjoni tiegħu li joħroġ
mill-Unjoni skont l-Artikolu 50 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li,
sakemm ma jkunx hemm ftehim ratifikat dwar il-ħruġ1 li jistabbilixxi data oħra, il-liġi
primarja u sekondarja kollha tal-Unjoni tieqaf tapplika għar-Renju Unit mit-30 ta’ Marzu
2019, 00:00h (CET) (“id-data tal-ħruġ”)2. Ir-Renju Unit imbagħad isir “pajjiż terz”3.
It-tħejjija għall-ħruġ mhijiex biss kwistjoni f’idejn l-awtoritajiet tal-UE u dawk
nazzjonali iżda wkoll għall-partijiet privati.
Fl-isfond tal-inċertezzi konsiderevoli, b’mod partikolari f’dak li jikkonċerna l-kontenut
ta’ ftehim eventwali dwar il-ħruġ, l-operaturi kummerċjali involuti fl-attivitajiet li jaqgħu
fl-ambitu tan-nutriment tal-annimali, bħalma huma l-applikanti għal awtorizzazzjoni ta’
addittivi tal-għalf u d-detenturi ta’ dik l-awtorizzazzjoni, l-applikanti li jitolbu li tiġi
aġġornata l-lista tal-għalf maħsub għal skopijiet nutrittivi partikolari (“PARNUTS”) u loperaturi tal-kummerċ tal-għalf (FBOs) li beħsiebhom jesportaw lejn l-UE, huma
mfakkra bir-riperkussjonijiet legali, li jeħtieġ li jiġu kkunsidrati meta r-Renju Unit isir
pajjiż terz.
Sakemm ma jkunx hemm arranġament tranżitorju, li jista’ jkun inkluż fi ftehim eventwali
dwar il-ħruġ, b’seħħ mid-data tal-ħruġ, ir-regoli tal-UE fil-qasam tan-nutriment talannimali ma jibqgħux japplikaw għar-Renju Unit. Dan għandu, b’mod partikolari, lkonsegwenzi li ġejjin fl-oqsma differenti tal-liġi tal-UE dwar l-għalf:


l-applikanti (persuni fiżiċi jew ġuridiċi) għal awtorizzazzjoni ta’ addittivi talgħalf iridu jkunu stabbiliti fl-UE jew fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) jew
jinnominaw rappreżentant stabbilit fl-UE u jikkomunikaw id-dettalji ta’ kuntatt
rilevanti tiegħu lill-Kummissjoni Ewropea skont l-Artikolu 4(3) tar-Regolament
(KE) Nru 1831/2003 fuq l-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali;
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Għaddejjin negozjati mar-Renju Unit bil-ħsieb li jintlaħaq ftehim dwar il-ħruġ.
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Barra minn hekk, f’konformità mal-Artikolu 50(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kunsill
Ewropew, bi ftehim mar-Renju Unit, jista’ b’mod unanimu jiddeċiedi li t-Trattati jieqfu japplikaw
f’data aktar tard.
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Pajjiż terz huwa pajjiż mhux membru tal-UE.











id-detenturi ta’ awtorizzazzjonijiet ta’ addittivi tal-għalf b’rabta ma’ detentur
ta’ awtorizzazzjoni4 jeħtieġ li jinnominaw rappreżentant stabbilit fl-UE jew fiżŻEE. Id-dettalji ta’ kuntatt rilevanti tar-rappreżentant jridu jiġu kkomunikati lillKummissjoni Ewropea;
l-applikanti għal awtorizzazzjoni għal-addittivi tal-għalf li l-awtorizzazzjoni
fir-rigward tagħhom tkun għadha ma ngħatatx permezz ta’ Regolament ta’
implimentazzjoni, għax għadha fil-proċess ta’ evalwazzjoni jew awtorizzazzjoni,
jeħtieġ li jinnominaw rappreżentant stabbilit fl-UE jew fiż-ŻEE. Id-dettalji ta’
kuntatt rilevanti tar-rappreżentant iridu jiġu kkomunikati lill-Kummissjoni
Ewropea;
l-applikanti għal awtorizzazzjonijiet ġeneriċi5 fir-rigward tal-addittivi tal-għalf
li l-awtorizzazzjoni għalihom tkun għadha ma ngħatatx permezz ta’ Regolament
ta’ implimentazzjoni, għax għadha fil-proċess ta’ evalwazzjoni jew
awtorizzazzjoni, jeħtieġ li jinnominaw rappreżentant stabbilit fl-UE jew fiż-ŻEE.
Id-dettalji ta’ kuntatt rilevanti tar-rappreżentant iridu jiġu kkomunikati lillKummissjoni Ewropea;
l-applikanti (persuni fiżiċi jew ġuridiċi) li jitolbu li tiġi aġġornata l-lista ta’
PARNUTs li għalihom l-awtorizzazzjoni għadha ma ngħatatx, għax għadha filproċess ta’ evalwazzjoni jew awtorizzazzjoni, jeħtieġ li jimnominaw
rappreżentant stabbilit fl-UE jew fiż-ŻEE u jikkomunikaw id-dettalji ta’ kuntatt
tiegħu lill-Kummissjoni Ewropea. Minbarra l-applikazzjonijiet magħmula
permezz ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, l-Istati Membri jistgħu japplikaw biex
jaġġornaw il-lista ta’ PARNUTs;
l-operaturi tal-kummerċ tal-għalf (Feed Business Operators, FBOs) li
għandhom l-intenzjoni li jesportaw lejn l-UE jeħtieġ li jinnominaw
rappreżentant fl-UE jew fiż-ŻEE għall-istabbilimenti involuti f’dik l-attività.
F’konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar kontrolli uffiċjali u dwar l-iġjene talgħalf, l-Istati Membri huma responsabbli għall-awtorizzazzjoni ta’ dawk limportazzjonijiet minn pajjiżi terzi. Ir-rappreżentanti għandhom ċerti obbligi li
jenħtieġ li jiġu kkunsidrati mill-operaturi tal-kummerċ tal-għalf meta jesportaw
lejn l-UE.

Jeħtieġ li l-applikanti għal awtorizzazzjonijiet, id-detenturi ta’ awtorizzazzjonijiet u loperaturi tal-kummerċ tal-għalf jaġixxu biżżejjed minn qabel biex jiġi evitat kwalunkwe
impatt fuq il-provvista kontinwa tal-għalf fl-Unjoni Ewropea. L-informazzjoni meħtieġa
trid tiġi ppreżentata fi żmien dovut, filwaqt li jitqiesu l-iskadenzi proċedurali previsti filqafas regolatorju.
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 tannutriment tal-annimali. Dawk il-paġni jiġu aġġornati b’informazzjoni addizzjonali, fejn
meħtieġ.
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Addittivi li fihom, jikkonsistu fi jew huma prodotti minn organiżmi modifikati ġenetikament
(genetically modified organisms, GMOs), additivi żootekniċi, koċċidijostati u istomonostati.
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Addittivi teknoloġiċi, addittivi sensorji u addittivi nutrizzjonali.
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