Az Egyesült Királyságba irányuló PIC kivitelek kezelése megállapodás
nélküli kiválás esetén
Az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történő kiválásának körülményeivel
kapcsolatban, beleértve az esetleges kiválási megállapodás tartalmát is, jelenleg még nem áll
rendelkezésre végleges információ.
Abban az esetben, ha megállapodás nélkül válik ki az Egyesült Királyság az Európai Unióból,
akkor a kiválást követően ugyanazon kötelezettségek vonatkoznak majd a 649/2012/EU (PIC)
rendelet alapján az Egyesült Királyság vonatkozásában az uniós vállalatokra, mintha bármely
más, unión kívüli országba exportálnának, illetve onnan az unió területére importálnának
termékeket.
A PIC rendelet egyik legfontosabb előírása, hogy az I. mellékletében felsorolt, az Unióban
tilalom vagy súlyos korlátozás alatt álló vegyi anyagok (ipari vegyi anyagok, peszticidek,
biocidok), illetve ilyen anyagokat tartalmazó bizonyos keverékek és áruk exportja esetén az
exportőröknek kiviteli bejelentést kell tenniük legalább 35 nappal a tényleges kivitelt
megelőzően, illetve adott esetben a kivitelhez az importáló ország kifejezett hozzájárulása is
szükséges a tényleges kivitelt megelőzően.
Annak érdekében, hogy a kiválási dátumtól számított első 35 napon belül megvalósuló
exportok is a jogszabályi előírásoknak megfelelőn történjenek megállapodás nélküli kiválás
esetén, az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) egy ideiglenes eljárást biztosít az uniós
exportőrök számára, hogy a tervezett kivitelről még a kiválási dátumot megelőzően értesítsék
az Egyesült Királyság illetékes hatóságát. Ezek a kiviteli bejelentések akkor lépnek hatályba,
ha az Egyesült Királyság a kiválási időponttól kezdve – megállapodás hiányában – harmadik
országnak tekintendő.
Az ideiglenes eljárást a normál ügymenetben alkalmazott ePIC alkalmazáson kívül, külön kell
lefolytatni az ECHA által biztosított formanyomtatvány – és lehetőség szerint a biztonsági
adatlap – benyújtásával a kijelölt nemzeti hatóság számára, amíg a kiválás feltételei ismertek
nem lesznek. Ezt követően, a kiválás körülményeitől függően, az ECHA szükség szerint
módosítani fogja az eljárást.
Az ideiglenes eljárással, valamint a PIC rendelet szerinti kötelezettségekkel kapcsolatosan
felmerülő kérdéseivel a kijelölt nemzeti hatóságokhoz fordulhat. Emellett az Egyesült
Királyság kiválásával kapcsolatos, a vegyi anyagokat érintő aktuális hírekről, illetve
útmutatásokról az ECHA honlapján, valamint az illetékes brit hatóság, a ’Health and Safety
Executive’ honlapján is tájékozódhat.
További információ
- A kijelölt nemzeti hatóságok elérhetőségei
- Tájékoztató a PIC rendeletről
- Az ideiglenes eljárás során alkalmazandó formanyomtatvány (en)
- Az ideiglenes eljárásról szóló útmutató (en)
- Az ECHA tájékoztató honlapja az Egyesült Királyság kiválásával kapcsolatban
- Az illetékes brit hivatal tájékoztató honlapja

