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Brussell, il-25 ta' Settembru 2018

AVVIŻ LILL-PARTIJIET IKKONĊERNATI
IL-ĦRUĠ TAR-RENJU UNIT U R-REGOLI TAL-UE FIL-QASAM TAL-ISPLUSSIVI GĦALLUŻU ĊIVILI

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 jew
sakemm il-perjodu ma jiġix estiż mill-Kunsill Ewropew skont l-Artikolu 50(3) tat-Trattat
dwar l-Unjoni Ewropea, 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”). Ir-Renju
Unit imbagħad isir “pajjiż terz”2.
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 ekonomiċi fil-qasam tal-isplussivi għall-użu
ċivili 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, mid-data tal-ħruġ, ir-regoli tal-UE fil-qasam tal-isplussivi għall-użu ċivili, u
b’mod partikolari d-Direttiva 2014/28/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’
Frar 2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mad-disponibbiltà
fis-suq u s-superviżjoni ta’ splussivi għall-użu ċivili3, ma jibqgħux japplikaw għar-Renju
Unit. Dan iwassal, b’mod partikolari, għall-konsegwenzi li ġejjin fil-qasam tal-isplussivi
għall-użu ċivili mqiegħda fis-suq tal-UE b’seħħ mid-data tal-ħruġ4:
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Għaddejjin negozjati mar-Renju Unit bil-ħsieb li jintlaħaq ftehim dwar il-ħruġ.
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Pajjiż terz huwa pajjiż mhux membru tal-UE.
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Fil-kuntest tan-negozjati tal-ftehim dwar il-ħruġ bejn l-UE u r-Renju Unit, l-UE qed tipprova ssib
soluzzjonijiet mar-Renju Unit li jikkonċernaw il-prodotti mqiegħda fis-suq tal-UE qabel tmiem ilperjodu ta’ tranżizzjoni. Ara, b’mod partikolari, l-aħħar test tal-abbozz ta’ ftehim dwar il-ħruġ
miftiehem
fil-livell
tan-negozjatur,
li
huwa
disponibbli
hawnhekk:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf.

1.

OBBLIGI TAL-IMPORTATURI; PROĊEDURA TA' VALUTAZZJONI TAL-KONFORMITÀ U
KORPI NOTIFIKATI

L-Avviż lill-partijiet ikkonċernati — Il-Ħruġ tar-Renju Unit u r-regoli tal-UE filqasam tal-prodotti industrijali5 huwa rilevanti wkoll għar-regoli tal-UE dwar lisplussivi għall-użu ċivili. Dan jgħodd b’mod partikolari għall-identifikazzjoni ta’
operaturi ekonomiċi (operatur ekonomiku stabbilit fl-EU-27 li, qabel id-data talħruġ, tqies bħala distributur tal-UE se jsir importatur għall-iskop tad-Direttiva
2014/28/UE), u għar-rekwiżit ta’ ċertifikat maħruġ minn korp notifikat tal-EU-27
b’seħħ mid-data tal-ħruġ.
2.

L-IMMARKAR TAL-ISPLUSSIVI GĦALL-UŻU ĊIVILI
Skont l-Artikolu 3(1) tad-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/43/KE li tistabbilixxi
sistema għall-identifikazzjoni u t-traċċabilità tal-isplussivi għall-użi ċivili6,
applikabbli bis-saħħa tal-Artikolu 51(3) tad-Direttiva 2014/28/UE, l-isplussivi
manifatturati jew importati għandhom jiġu mmarkati b’identifikazzjoni unika. Skont
it-tieni inċiż tal-Artikolu 3(5) tad-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/43/KE, meta sit
tal-manifattura jkun jinsab barra mill-UE u l-manifattur ma jkunx stabbilit fl-UE, limportatur għandu jikkuntattja lill-Istat Membru tal-importazzjoni sabiex is-sit talmanifattura jingħata kodiċi.
B’seħħ mid-data tal-ħruġ, is-siti tal-manifattura fir-Renju Unit se jiġu identifikati
bħala siti li jinsabu barra mill-Unjoni u se jeħtieġu li kodiċi mogħti mill-awtorità
nazzjonali tal-Istat Membru ta’ importazzjoni tal-UE-27.
Skont l-Artikolu 3(2) tad-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/43/KE, meta splussivi
għal użu ċivili jiġu manifatturati fl-UE għall-esportazzjoni, ma tkunx meħtieġa
marka unika ta’ identifikazzjoni jekk il-pajjiż terz li jimportahom jeħtieġ
identifikazzjoni li tippermetti t-traċċabilità tal-isplussivi. Il-kwistjoni dwar jekk,
b’seħħ mid-data tal-ħruġ, din l-eċċezzjoni tapplikax għall-isplussivi għall-użu ċivili
manifatturati fl-UE-27 għall-esportazzjoni lejn ir-Renju Unit tiddependi fuq jekk irRenju Unit hux ser ikollu fis-seħħ, fid-data tal-ħruġ, ir-rekwiżiti nazzjonali ta’
identifikazzjoni.

Is-sit web tal-Kummissjoni dwar il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar splussivi għall-użu ċivili
(https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_mt) jipprovdi informazzjoni
ġenerali dwar splussivi għall-użu ċivili. Dawk il-paġni jiġu aġġornati b’informazzjoni
addizzjonali, fejn meħtieġ.
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