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 R-REGOLI TAL-UE DWAR IL-PRODOTTI GĦALLPROTEZZJONI TAL-PJANTI

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 Ewropej 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 tan-negozju involuti fl-attivitajiet li jaqgħu
fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 dwar it-tqegħid fis-suq
ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u r-Regolament (KE) Nru 396/2005 dwar il-livelli
massimi ta’ residwu ta’ pestiċidi (LMR), inklużi dawk li japplikaw għal awtorizzazzjoni
għal sustanza attiva jew prodott għall-protezzjoni tal-pjanti, huma mfakkra b’ċerti
konsegwenzi legali li jirriżultaw mir-regoli attwalment applikabbli tal-liġi tal-Unjoni, li
jridu 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 tal-prodotti għallprotezzjoni tal-pjanti u pestiċidi ma jibqgħux japplikaw għar-Renju Unit. B’mod
partikolari, l-operaturi tan-negozju jenħtieġ li jikkunsidraw li, skont il-liġi tal-Unjoni,
pajjiżi terzi ma jistgħux jaġixxu bħala Stati Membri relaturi, Stati Membri relaturi tażżona jew Stati Membri għall-valutazzjoni tal-LMR4.
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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.
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Bl-eċċezzjoni ta’ stati kontraenti taż-Żona Ekonomika Ewropea (“ŻEE”).

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111
Uffiċċju: F 101 4/066

Rigward il-preżentazzjoni ta’ applikazzjonijiet ġodda, l-operaturi tan-negozju jenħtieġ
li jqisu l-iskedi ta’ żmien mistennija ta’ proċeduri regolatorji differenti li fihom ir-Renju
Unit ikun qed jaġixxi bħala, pereżempju, Stat Membru relatur, Stat Membru relatur tażżona jew Stat Membru tal-evalwazzjoni tal-LMR. Filwaqt li jitqiesu l-inċertezzi
msemmija hawn fuq kif ukoll il-qafas regolatorju, l-operaturi tan-negozju għandhom
jikkunsidraw li jieħdu l-azzjonijiet rilevanti. Pereżempju, meta jkun hemm riskju li dawk
il-proċeduri ma jiġux konklużi sad-data meta r-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni, lapplikanti jistgħu jagħżlu bi preferenza Stat Membru ieħor biex iwettaq l-evalwazzjoni
jew il-valutazzjoni.
Rigward dawk il-proċeduri li għaddejjin bħalissa li fir-rigward tagħhom ir-Renju Unit
qed iwettaq valutazzjoni jew evalwazzjoni, l-operaturi tan-negozju għandhom isegwu
bir-reqqa l-progress tagħhom. Fejn ikun hemm indikazzjonijiet ċari li l-proċedura mhux
se tiġi konkluża sad-data tal-ħruġ, filwaqt li jitqiesu l-inċertezzi, kif ukoll il-qafas
regolatorju, l-operaturi tan-negozju jenħtieġ li jikkunsidraw li jieħdu l-azzjonijiet
meħtieġa. Pereżempju, jista’ jkun meħtieġ bidla tar-relatur jew tal-Istat Membru talevalwazzjoni.
Is-servizzi tal-Kummissjoni qed jaħdmu mal-Istati Membri u mal-pajjiżi taż-ŻEE biex
jistabbilixxu mod ikkoordinat biex isir progress bil-għan li jkun hemm komunikazzjoni
f’waqtha, ftehim u trasferiment tekniku tal-fajl, f’każ li jkun meħtieġ li ssir bidla. Dan se
jkun partikolarment rilevanti għall-programm ta’ rieżami tas-sustanzi attivi eżistenti, li
għalih ir-Renju Unit kien maħtur bil-liġi (ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni talKummissjoni (UE) Nru 686/2012) bħala relatur u Stat Membru korelatur.
Is-sit
web
tal-Kummissjoni
dwar
l-approvazzjoni
ta’
sustanzi
attivi
(http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances_en)
jipprovdi
informazzjoni ġenerali dwar l-approvazzjoni ta’ sustanzi attivi kif ukoll ġabra ta’
Mistoqsijiet u Tweġibiet, f’dak li jirrigwarda r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 u rRegolament (KE) Nru 396/2005. Dawn il-paġni se jiġu aġġornati b’informazzjoni
addizzjonali u Mistoqsijiet u Tweġibiet rilevanti, fejn meħtieġ.
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