Što je potrebno znati kada putujete iz EU u UK i iz UK u EU nakon Brexita u slučaju no
deal scenarija
Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) napustit će Europsku Uniju (EU) u petak 29. ožujka 2019. godine
u ponoć, točno dvije godine nakon što su obavijestili Europsko vijeće o svojoj namjeri
povlačenja.




Ako se Sporazum o povlačenju ratificira prije 30. ožujka 2019. godine, pravni učinak
Brexita u najvećem dijelu proizaći će nakon prijelaznog razdoblja u trajanju od dvadeset
i jednog mjeseca, kako je dogovoreno Sporazumom o povlačenju (od 1. siječnja 2021.
godine).
U slučaju ne prihvaćanja Sporazuma o povlačenju neće biti tranzicijskog perioda te se
zakon EU neće primjenjivati na UK od 30. ožujka 2019. godine.

Oni koji planiraju putovati između UK i EU27 nakon Brexita, kao i tvrtke koje pružaju usluge
vezane uz putovanja, trebali bi se početi pripremati za povlačenje UK, ako to već nisu učinili.
1. Granične kontrole
Nakon Brexita, državljani UK neće više moći uživati olakšice za građane EU-a i Europskog
gospodarskog prostora (EGP) na vanjskim granicama EU te neće moći koristiti odvojene trake
namijenjene državljanima EU-a i EGP-a. Nad državljanima UK vršit će se dodatne provjere
koje se, primjerice, odnose na trajanje i svrhu boravka.
UK državljanima će biti potrebne putne isprave s rokom važenja od najmanje deset godina i
koje će vrijediti najmanje tri mjeseca od odlaska iz EU.
Europska komisija predložila je da EU izuzme državljane UK od viza za kratkoročne boravke.
2. Carine, PDV i trošarine
Postoje ograničenja u količini proizvoda (posebno duhanskih proizvoda i alkoholnih pića) koji
se mogu uvesti u EU bez carina, PDV-a i trošarina nakon Brexita.
Prtljaga može biti podložna carinskoj kontroli pri ulasku u EU iz UK.
Posjetitelji iz UK imat će pravo na povrat PDV-a prilikom odlaska iz EU-a.
3. Putovanje s ljubimcima
EU putovnica za kućne ljubimce neće više vrijediti za vlasnike kućnih ljubimaca koji žive u
UK nakon Brexita.
Oni koji putuju iz UK u EU sa kućnim ljubimcima trebali bi prije putovanja provjeriti koji će
se posebni uvjeti primjenjivati na UK kao treću zemlju. Biti će potrebna ili putovnica za kućne
ljubimce za treće zemlje ili veterinarski certifikat.
4. Vožnja
Nakon Brexita sustav uzajamnog priznavanja vozačkih dozvola država članica neće se više
primjenjivati na UK. UK državljani koji posjeduju UK vozačku dozvolu trebali bi provjeriti sa
njima relevantnim državama članicama trebaju li izvaditi međunarodnu vozačku dozvolu.

Osobama koje koriste privatno vozilo registrirano u UK savjetuje se da provjere pokriva li
njihovo osiguranje i EU i UK nakon povlačenja. Može biti potrebna i tzv. „zelena karta“.
5. Zdravstveni tretman
Nakon Brexita, pristup zdravstvenoj zaštiti u EU više neće biti moguć državljanima UK, na
temelju europske kartice zdravstvenog osiguranja i obrnuto.
Građanima se savjetuje da provjere uvjete za naknadu hitnih medicinskih troškova u trećim
zemljama i razmotre uzimanje privatnog putnog osiguranja.
6. Prava putnika
Pravo putnika EU-a na informacije, nadoknadu, preusmjeravanje ili naknadu u slučaju
kašnjenja i otkazivanja više se ne može primijeniti na letove i prijevoznike u UK, kao i na
putovanja brodom, autobusom i željeznicom, ovisno o mjestu polaska i dolaska i zemlju u kojoj
je prijevoznik licenciran.
7. Podatkovni roaming
Davatelji mobilnih komunikacijskih usluga, kao što su glasovni pozivi, SMS-ovi ili podaci, više
neće biti vezani pravilima EU-a o roamingu kada posluju u UK.
To znači da mogu primijeniti dodatne naknade na korisnike u UK koji koriste usluge roaminga
u EU i putnicima EU koji koriste usluge roaminga u UK.
Dodatne informacije koje treba imati na umu:





Uvoz određene robe u EU bit će limitiran ili zabranjen: npr. proizvodi životinjskog
podrijetla (meso, mlijeko, šunka, sir), iznosi u gotovini veći od 10,000 EUR, određena
kulturna dobra, biljni proizvodi ili određene životinje.
Građani EU više neće imati pravo obratiti se veleposlanstvima i konzulatima UK kako
bi potražili konzularnu zaštitu u trećoj zemlji (i obratno).
Opširnije informacije objavljene su od strane Europske komisije u „Obavijesti o
putovanjima između EU i UK nakon povlačenja UK iz EU“ dostupnoj OVDJE.

Gdje mogu pronaći više informacija i tko mi može pomoći?





Na web stranici Europske komisije nalazi se više od 70 obavijesti o spremnosti o
širokom rasponu gospodarskih sektora s ciljem da pomognu građanima i sudionicima
na tržištu. Preporučuje se da ih pročitate i potražite savjet ako ste pogođeni vi, vaša
obitelj ili vaša tvrtka.
Posjetite i web stranice predstavništva institucija EU-a u vašoj državi.
Za sve dodatne informacije i pomoć, obratite se svojim nacionalnim vlastima.

