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İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan l3.11.2020 tarihli ve 00059003797 sayıhyazı.

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan ilgide kayıth yazıda, Avrupa Birliği tAB) ile İngiltere arasındaki Brexit
miizakerelerinin 14 Kasım 20l8 tarihinde neticelendiği ve Geri Çekilme Anlaşması iizerinde mutabakata
varılarak, Brexit'in 3l Ocak 2020 tarihinde gerçekleştiği belirtilmiştir.

Yazıda, Brexit tarihi sonrasında Birleşik Kıallık'ın (BK) AB'den ayrılması ile 3l Aralık 2020 tarihinde sona

ermesi öngörülen "Geçiş Dönemi"nin başladığı vurgulanarak, bu süre bol,unca BK'nın, ticaret açısından AB
üyesi bir ülke gibi muamele göreceği ve aynr süre içinde ülkemiz için Gümrük Birliği ortağı konumunu
koruyacağı da ifade edilmiştir.

Yazıda devamla, Geçiş Dönemi bitimi itibanyla teknik diizenlemeler alanında BK'da geçerli olacak kurallara
ilişkin olarak, BK tarafından yayımlanan güncel bildirimler kapsamında hazırlanan ve ekte birer ömeği
sunulan bilgi notlarınm anılan Bakanlığn internet sitesinde de yayımlanmış olduğu ve bu
notlara https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/genel linki iizerinden erişim sağlanabileceği açıklanmıştır.

Bilgilerini ve Odanız üyesi ilgili şirkeVişletmelere duyuru yapılmasını önemle rica ederim.
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Bu sayfa, Birleşik Krallık (BK)'ın AB'den ayrrlışının akabinde bışlayan geç§
döneminin sona ereceği tarih olan 1 Ocak 2021 itibariyle BK ile AB arasında teknik

düzenlemeler alanındaki değişikliktere dair bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır.

Sektörünüzün bu süreçten nasıl etkileneceğine ilişkin bilgi sağlamak amacryla
hazırlanan sektörel teknik notlarr inceleyiniz.

Bilpi notu. siirece iliskin sektörü silendirme ımaclrdrr. Devam eden

sürecte. AB ve Bk arasrndaki miiza de lıağlr olarak değisiklikler
gerce bileceğini. bilei notunda ver verilen bağlantr adre de BK

tarafindan kamuovu ile navlasrlan bileilerin sıkhkla cüncellendiğini.
BK'da heniiz tüm mevzuatların vürürlüğe ediğini ve bu

alandaki ticari işlemleriniz acrsrndan vürürlükteki mevzuıt. en süncel
duvurular ve Bk'nın resmi bildirimlerinin esas te edeceğini cöz

önünde bulundurunıur.

BREXiT SONRASI BİRLEŞİK KRALLIK TARAFINDAN BENiMSENEN TEKNİK
DUZENLEMELER

l. 1 Ocak 2021 Tarihinden Itibaren Sanav i Ürünlerinin Birlesik kratlık pazarına Arz
Edilmesi

Birleşik Krallık (BK)'ın AB'den ayrılışının akabinde başlayan geçiş süreci l Ocak 2021
tarihinde sona ermektedir.

1 Ocak 202l tarihinden itibaren BK pazar|n^ üriin arz edilirken yapılması gerekenler ve tabı
olunacak kurallar ürün grupları için birtakım farklılıklar göstermektedir.

Bu süreçte, AB ile BK arasında ürünlerin uygunluk değerlendirme sonuçlarının
karşılıklı tanınmasına ilişkin bir anlaşma akdediImesi halinde, aşağıda yer alan
uygulamalarda değişiklik olabilecektir.

AB'nin Yeni Yakl r Ierin BK asasına A Eılilmesi:

Geçiş döneminin bitimi ile BK, AB mevzuatını üstlenmeyi bırakacak ve BK'nın yetkilı
otoriteleri AB yetkili otoriteleri statüsünü kaybedecektir. Dolayısıyla, l Ocak 2021 tarihi
itibariyle BK yetkili otoritelerince artık CE işareti düzenlenemeyecek ve BK yetkili
otoritelerinin uygunluk değerlendirme faaliyetleri AB'de tanınmayacaktr.

Bu, geçiş döneminin bitiminden itibaren AB piyasasına arz edilecek ürünler için BK yetkili
otoritelerinin uygunluk değerlendirmesi ve sertifikalarmtn tanınmayacağı anlamma
gelmekıedir.

AB pazarına tedarik edilecek ürünlerin AI} mevzuatr gereklerini karşılamaya ve CE işareti
taşımaya devam etmesi gerekmektedir.
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UKCA İ§aretine Geçiş Tedbirleri:

reticilerin sürece uyurn sağlayabilmesi amacıyla cE işareti, belirli ürünler için
1 Ocak 2022'ye kadar BK'da kabul edilmeye devam edecektir.

Bunrınla birlikte, BK, iireticilerin mümkiin olan en kısa siirede ve en geç l ocak 2022lye
kadar UKCA işaretinin kullanmaya hazır olmasını tavsiye etmektedir.

Bu durum, ülkemizde yerleşik onaylanmış kuruluşlar tarafindan verilen
ve üretici beyanına dayanarak iliştirilen CE işaretli ürünler için de

geçerli olacaktır.

ü

} CE İşaretinin Kullanrlması

l ocak 2021'den itibaren, BK için geçerli olacak uygunluk değerlendirme işareti olan UKCA
(UK.CoğormilY Assesseğ işareti kullanılmaya başlanılacaktır. Söz konusu İşaret, hilihazırda
CE işaretine tabi olan çoğu ürün için geçerli olacaktır.

Bununlı birlikte, üreticilerin sürece uyum sağtayabilmesi amacıyla cE işareti, belirli
ürünler için 1 Ocak 2022'ye kadar BK'da kabul edilecektir.

Bu çerçevede, aşağıda belirtilen hususlardan herhangi birinin geçerli olması halinde. 3l
Arahk 2021 tarihine kadar CE işareti kullanılabilecektir.

o CE işareti üretici beyanına dayanarak üriine iliştiriliyorsa,

o zorunlu üçüncü taıaf uygunluk değerlendirmesi, AB tarafindan tanrnan (ütkemizde
yerleşik onaylanmış kuruluşlar dahil) bir onaylanmış kuruluş tarafindan
gerçekleştirilmiş ise (AB'nin ilgili bir karşılıkh tanıma anlaşmasına sahip olduğu bir
ülkedeki bir kuruluş dahil),

. Düa önce BK'da yerleşik bir onaylanmış kuruluş tarafından diizenlenen uygunluk
belgesi, AB tarafindan tanman bir onaylanmış kuruluşa aktarılmış ise.

Bununla birlikte, Bk tarafınca, iireticilerin mümkün olan en krsa sürede ve en geç l ocak
2022'ye kadar UKCA işaretinin kullanmaya hazır olması tavsiye edilmektedir.

Zira, AB kurallarının 1 Ocak 2022 tarihinden önce değişmesi hatinde ve BK'daki
gerekliliklerden farklı olan yeni AB kurallanna göre ürünler CE işaretini taşırsa
söz konusu ürünler BK pazarına arz edilemeyecektir.

AB pazarına ürün arz edilirken IIKCA işareti tanınmayacaktır.

Yeni yaklaşım mevzuatına tabi ürün gnıplarının AB pazarına ihracatı için CE işareti her
koşulda gereklidir.

yukarıda yer alan kurallara tabi oian ürün gruplarına ilişkin AB mevzuatı ve AB
mevzuatına karşılık gelen Bk mevzuatı listesine aşağıdaki bağlantı adresinden erişim
sağlanabilmektedir:

httos://assets. nublishins .service.gov.uk/sov emment/uploads/svs
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Diğer taraftan, aşağıda belirtilen iirifu/ürün gnıpları için farklı kurallar mevcut
bulunmakta olup, daha fazla bitgi almak için ilgili ürünlere tıklayınız:

klasik yaklaşımla dtizenlenen ürünler (kimyasallar, ilaclar, motorlu ta§ıtlar ve

havacılık)

ulusal kurallar kapsamındaki ürünler (detaylı bilgi için:
httos://wwv.sov.uk/ su idaııce/oroduct-safetv-fo r-businesses-a-to-z-of-industrv-
guidance)

3. Tıbbi cihazlar emirvolu sistemleı,i karsılıklı ls letileb ilirlik bilesenIeri yaD,

malzemeleri, sivil oatlavıcılar^ eko tasarım ve enerii etiketi serektiren ürünler

UKCA İşaretine Tabi Ürünler:

l Ocak 202| tarihinden itibaren, UKCA işareti, aşağıda belirtilen hususların tümünün geçerli
olmasr halinde kullanılacaktır:

o Ürün BI( pazarına arz edilecekse,

. Ürün ukcA işaretini gerektiren mevzuat kapsammda ise,

. Ürün zorunlu üçüncü taraf uygunluk değerlendirmesini gerektiriyorsa,

. Ürünün uygunluk değerlendirmesi bir Bl( uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafindan
yürütillmüş ve uygunluk değerlendirme dosyası l Ocak 202l'den önce BK'da yerleşik
bir onaylanmış kuruluştan, AB'de yerleşik bir onaylanmış kuruluşa aktarılmamış ise.

UKCA İşaretinin Kullanımı:

ı 1 Ocak 2023'e kadar, çoğu ürün için (özel kurallara tabi olanlar dışında), UKCA
işareti, ürüne ilistirilmis bir etikete veva beraberindeki bir belseve iliştirilebilir.

a Ekonomik operatörlerin (üretici, ithalatçı veya distribütör) LIKCA işaretinin yerinde
kalmasını sağlamak için makul adımlar atması beklenmektedir.

CE işaretinin I Ocak 2022'den önce kullanıldığı durumlar dışında, UKCA işareti
gerektiren ürünler bu işaret olmadan satışa sunulamayacaktır.

1 Ocak 2023'ten itibaren, UKCA işareti çoğu durumda doğrudan ürüne
iliştirilmelidir.

Yıpı malzemeleri, tıbbi cihazlar, demiryolu sistemleri karşılıklı işletilebilirlik
bileşenleri ve tiışınabilir basınçlı ekipmanlar, UKCA işareti kapsamında olup
yukarıda belirti|en geçiş önlemlerine tabi değildir.

BK Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları

1 Ocak 2021 tarihi itibariyle BK yetkili otoritelerinin uygunluk değerlendirme faaliyetleri
AB' de tanııımayacaktır.

Bu doğrulfuda, BK'da l Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak yeni yasal çerçeve kapsamında,
çogu BK uygunluk değerlendirme kuruluşunun statiileri, yeni çergeve kapsamrnda otomatik
olarak dönüştiirülecektir. BK açısından, yeni bir BK veri tabanı, AB'nin NANDO veri tabanrnm
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yerini alacaktır. BK Akreditasyon Servisi (UKAS ) ulusal akreditasyon kuruluşu olarak
çalışmaya devam edecektir

konuya yönelik daha detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşılabilir:
hftos://www.sov.uvsuidan c e/c on fo rm irv -assesSmen t-bodies-chanse -of-sta tus-from- 1-
ianuarv-202l ?utm source=0fba3e03-402e-40 a9-864d_
103b7 f2l6d&utm dium=email& utm camnaign:sovuk-

fications&ıtm content-im ediate

Mevcut stoklar

ı,totı

Tamamen üretilmiş ve uygunluğu işaretlenmiş mevcut stoklar, l ocak 202l'den sonra mevcut
işaretler ve onaylanmış kuruluş numaraları ile Bk pazanna arz edilebilir. Ömeğin, Bk
uygunluk belgesi kapsamına giren ve normalde l ocak 202l'den sonra uI(cA işaretilşıması
gereken bir iiriin, 3l Aralık 2020'den önce tamamen iiretilmiş ve piyasaya u.. 

"diı."y" 
h-r.

haldeyse, BK pazarında CE işareti ile satrşa sunulabilecektir.

CE ve UKCA İşaretinin Birlikte Kullanılması

Bk pazarına arz edilecek iirünler açısından, bir iiriin, hem Bk hem de AB mevzuatı gereklerini
karşıladığı sürece, hem CE hem de UKCA işaretlerini taşıyabilir.

l Ocak 202l'den itibaren, UKCA işaretli üriinlerin uygunluğu göstermek için kullanılabilecek
temel gerekler ve standartlar şu anki ile aynı olacaktır. Bu, bir ürün h6lihazırda CE işaretlemesi
için gerekli teknik şartlara göre hazırlanmışsa, l ocak 2021'den itibaren ukcA İşareti için
mevcut olacak aynı teknik şartları kaışılayacağı anlamına gelmektedir. Ancak, iırünleri tist
eden uygunluk değerlendirme kuruluşlarınm farkh olması gerekebilecektir.

BK Uygunluk Beyanı

Bk uygunluk Beyanı, yasal olarak ukcA işareti taşıyan çoğu ürün için hazırlanması gereken
bir belge olup talep iizerine piyasa gözetim otoritelerine sunulmaya hazır olmalıdır,

Belgede, üretici veya yetkili temsilci;

ı ürüniin, ilgili yasal gerekliliklere uygun olduğunu beyan eder.

. ürün ve uygunluk değerlendirme kuruluşu (ilgiii olduğu durumlarda) hakkındaki
bilgilerle birlikte iireticinin adı ve adresine yer verir.

Bk uygunluk Beyanında yer alması gereken bilgiler AB uygunluk Beyanındaki bilgilerle
büyfü ölçüde örtüşmektedir. Mevzuatlara göre bazı değişiklikler oImakla birlikte, genelde Bk
Uygunluk Beyanı aşağıda belirtilen bilgileri de içermelidir;

. üreticinin adı ve tam iş adresi veya yetkili temsilcisinin adresi,

o iirünün seri numarası, modeli Veya tip tanımı,

o üretici tarafından, ürüntin uygunluğuna ilişkin tüm sorumluluğu üstlendiğini belirten bir
açıklama,

. uygunluk değerlendirme prosedüri.inü gerçekleştiren onaylanmış kuruluşun detayları
(varsa),
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. iirilniin gefeklerini karşıladığı ilgili Bk mevzuatı,

o iiretici adı ve imzası,

ı beyannamenin diizenlendiğitarih,

. ek bilgiler (varsa).

l Ocak 2021'de BK standartları özünde aynı kalacak olup AB'de kullanılan standartlarla aynr
referansa sahip olacaktır. Ancak, İngiliz Standartları Enstitiisü tarafindan benimsenen
standartlar olduğunun belirtilmesi için "BS" ön ekini kullanılacaktır.

UKCA işaretinin kullanımına yönelik daha detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantı adresinden
uIaşılabilir:

httos://wwrı.soı.uVsu idance/usi ns-the _ııkca-mark-from- l -ianırarv-202 l

BK'da Yerleşik Yetkili Temsilci ve Sorumlu Kişi Atanması

AB'de yerleşik yetkili temsilciler ve sorumlu kişiler, l Ocak 202|'den itibaren BK'da
tanınmayacaktır. İlgili mevzuatta yetkili bir temsilci veya sorumlu kişi atanması
gerekiyorsa, BK pazarına arz ed||eniirünler için BK'da yerleşik olmaları gerekecektir.

l Ocak 202l tarihinden sonra BK pazaıına arz edilecek sanayi ürünlerine yönelik teknik
diZenlemelere aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşılabilir:

h ov.uk/ idaırce/ laciır -manufactured- ods-on-theı-ııark at-bri ln-
from- 1 -ianuarv-2021

2. l Ocak 202l'den İtibaren Sanayi Ürünlerinin AB Pazarına Arz Edilmesi

AB'ye ihraç edilen ürünlerin,

ı düzenlemelere uygunluğunu üretici kendi beyan ederse (üretici beyanı),

o herhangi bir zorunlu üçiincü tarafuygunluk değerlendirmesi, AB tarafmdan tanınan bir
onaylanmış kuruluş tarafindan gerçekleştirilmiş ise,

ı daha önce bir Bk kuruluşu tarafindan hazır|anan uygunluk belgesi, AB tarafindan
tanınan bir onaylanmış kuruluşa aktarılmış ise,

o Avrupa standartlanna veya uluslararası standartlara göre test etınek için gönüllü olarak
bir test kuruluşu kullanılırsa üreticinin uygunluk değerlendirmesini değiştirmesine
gerek olmayacallır.

l Ocak 202l'den itibaren, herhangi bir zorunlu uygunluk değerlendirmesi, AB tarafından
tanınan bir uygunIuk değerlendirme kuruluşu tarafindan gerçekleştirilecek olup bu, hem AB'de
yerleşik kuruluşlar hem de AB'nin karşılıkh tanıma anlaşması imzaladığı ülkelerdeki
onaylanmış kuruluşlar ile gerçekleştirilebilecektir.

5
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.tB tarl|ııdan tanman onaylanmış kuruluşlara aşağıda yer alan NANDo web sayfasından
ulaşılabilmektedir.

Bk uygunluk değerlendirme kuruluşları, AB ile BI( arasındaki miizakerelerde aksine
bir mulabakata vanlmadığı sürece, AB pazanna arz edilen iirünler için artık zorunlu
uygunluk değerlendirmesi gerçekleştiremeyecek ve l ocak 2o2l tarihi itibarivle
NANDO'dan da çıkarılacaktır.

} Uygunluk Belgeleri

Mevcut uYgunluk belgesinin, bir AB onaylanmış kuruluşuna aktarılması halinde, ürünlerdeki 4
basamaklı onaylanmış kuruluş numarasının güncellenmesi gerekecektir. Bununla birlikte,
hAlihazırda PiYasaya arz edilmiş veya dosya aktarımı gerçekleşmeden önce üretilmiş iirünler
için bu giincellemenin yapılmasrna gerek dululmayacaktır.

öniimüzdeki dönemde, gerek Bk gerekse de AB pazaı için ayrı uygunluk belgelerine ihtiyaç
dululacağı için operatörlerin gerekli hazırlıkları şimdiden yapması t;vsiye edilmektedir.

https: .europa.e u/srowth/ atabas ndo/inde .cfin?fuseaction :cou .maln

} AB'de Yerleşik YetkiIi Temsilci veya Sorumlu Kişinin Atanması

BK'da YerleŞik yetkili temsilciler ve sorumlu kişiler, l Ocak 202l'den itibaren AB tarafından
artık tanınmayacaktır. Bu çerçevede, movzuatta gerekli olması halinde, bu tarihten sonra,
AB'de yerleşik yetkili temsilci veya sorumlu kişi atanması gerekecektir.

Daha detaylı bilgi için httns://www. sov.uk/suidance/nlaciırs- manufactured-soods-o n-the-eu-
ınarket-from- l - ianuary-202 i ?utın source=e3ecaa 9a-e445-40ca-bf8e-
624cbd7 c4042&utm medium email&utın camDai govuk-
notifi cations&utm content:imm ediate

Geçiş sürecinin sona ereceği I ocak 202| tarihi itibarıyla gerçekleşecek değişiklikler
kapsamında AB tarafindan yayrmlanan rehber dokiimanlara aşağıdaki bağlantı adresinden
erişim sağlanabilmektedir:

httos ://ec. e uropa.eu/info/e urooean-union-and-united-ki nsdom-fo lng-new-
partnership/futu ership/settins-readv-e nd-traıısition-period en
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ine dair

Bilci notu. sürece iliskin sektörii iıilçıilen amaclıdır. Devam eden.§ürecte. AB ve
Bk arasındaki niizakerelere de bağlı olarak değisiklikler cerc ileceğini. bilei

notun erv rinde Bk tarafın kamu
bilsilerin sıklıkla güncellendiğini. BK'da heniiz ilcili tiim mevzuatlarrn vürürlüğe

ve lru daki ürürlükteki mevzuatan en
duvurular ve Bk'nın resmi lıildirimlerinin esas teskil edeceğini pöz önünde

bulundurunuz.

Tıbbi Cihazlarg ilişkin Birleşik Krallık Kuralları:

Mevzuat:

Ilgili AB mevzuatı ile uyumlaştırılarak2002 yılı itibarıyla BK'da yürürlüğe konulan tıbbi cihaz
mevzuatı geçiş dönemi sonrasrnda da uygulanmaya devam edecektir.

26 Mayıs 202l tarihinden itibaren AB'de yüriilüğe girecek olan yeni hbbi cihaz mevzuatı ile
26 Mayıs 2022 tarihinden itibaren AB'de yürürlüğe girecek olan yeni vücut dışında kullanılan
(in vitro) tıbbi tanı cihazları mevzuatı BK için geçerli olmayacaktır.

Halihazırda BK'da yürürlükte olan tıbbi cihaz mevzuatına aşağıdaki bağlantı adresinden erişim
sağlanabilmekledir:

lıttps ://rvwrv. legis]atioı,ı. gov.uVuksi/2002/6 l S/contents/made

Piyasaya Arza ilişkin Kurallar:

l Ocak 2021 tarihi itibarıyla BK pazarına tıbbi cihaz arz ederken uyulması gereken kurallar
aşağıda özetlenmektedir:

- CE işareti 30 Haziran 2023 tarihine kadar kullanılmaya ve BK tarafindan tanınmaya
devaın edilecektir.

- UKCA işareti, 1 Ocak 202l tarihi itibanyla BK piyasasına arz edilecek tıbbi cihazlara
iliştirilebilecek olup, UKCA işareti kullanımı l Temmuz 2023 ıarjhi itibarıyla BK
piyasasına tıbbi cihaz arzında zorunlu olacaktır.

- AB tarafından tanrnan onaylanmış kuruluşlar tarafından verilen sertifikalar 30 Haziran
2023 tarihine kadar geçerli olacaktır.

- BK piyasasınatıbbi cihaz an etmek isteyen üreticiler için yeni pazara giriş koşulları ve
ürün işaretlemesine ilişkin kurallar l Ocak 202l tarihi itibarıyla hazırlanmış olacaktır.

- Geçiş döneminin bitimi itibarıyla, MHRA (Medical Healthcare Regulatory Agency)
tıbbi cihazların piyasaya arzı ve tedarikine ilişkin karar alıcı olacak, ayrıca, tıbbi
cihazlarıı piyasa gözetimi faaliyetlerini yürütecek ve BK uygunluk değerlendirme
kuruluşlarını atayıp denetleyecektir.

1 Ocak 2021 itibarıyla, BK piyasasına arz edilecek tüm tıbbi cihazlar ve in virro tıbbi
tanı cihazlarının MlŞ,{'yn kaydettirilmesi gerekecektir. Farklı sınıflandırmalar altında
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yer alan hbbi cihazlara farklı miihletler (4-8-12 aylık siireler) tanınacak olup BK
piyasasına arz edilecek hbbi cihazın tabi olduğu sınrflandırmaya göre miihletin kontrol
edilmesi gerekmektedir.

kayıt gereklilikleri kapsamında söz konusu miihletler geçiş döneminin bitiminden sonra
geçerli olacaktır.

l Mayıs 202l tarihinden itibaren (geçiş döneminin bitiminden 4 ay sonra) MHItA'ya
kayıtlı olması gereken cihazlar:

l Ey!ül 202l tarihinden itibaren (Geçiş döneminin bitiminden 8 ay sonra ) MHRA'ya
kayıth olması gereken cihazlar:

o vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar

o Smıf III tıbbi cihazlar

o Sınıf IIb vücuda yerleştirilebilir tıbbi cihazlar

o A listesi in vitro tıbbi tanı cihaz|arı

o SınıfIIb vücuda yerleştirilemeyen medikal cihazlar

o sınıfIIa tıbbi cihazlar

o B listesi in vitro tıbbi tanı cihazları

o Kişisel test in vitro tıbbi tanı cihazlan

l Ocak 2022 tarihinden itibaren (Geçiş döneminin bitimindenl2 ay sonra) MHI{A'ya
kayıtlı olması gereken cihazlar (12 ayhk mühlet, halihazırda MHRA'ya kayıt yapılması
gereken cihazlar için geçerli olmayacaktır):

o sınıf ] tıbbi cihazlar

o Genel in vitro tıbbi tanı cihazları

- Bk piyasasına tıbbi cihaz arz etmek isteyen Bk dışında yerleşik üreticilerin, Bk'da
yerleşik bir sorumlu kişi ataması gerekecektir.

Bu konuda daha detaylı bilgi için Bk tarafından hazırlanmış internet sayfalanna ve detaylı
rehber dokümanlara aşağdaki bağlantı adresinden ulaşılabilmektediı:

httns://www.sov.u wpit idance/resu latin -medicai-d evices-from-l -i anuarv-2021
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KLAsiK vAKLAşIM MEvzUAT GRUBU KArsAMINDAKİ ünüN cnupr,anrııoe
BK TARAFINDAN UyGULANAcAK UycuNr,ur pnosnnünr,nni

Motoılu Tasıtlann Tio Onavlanna Dair B ir leşik kr allı k kurallan :

Mevzuat:

BK, geçiş dönemi boyunca I Ocak 2021 tarihine kadar AB'nin tip onayı mevzuatını
uygulamaya devam edeceğini açıklamıştır.

BMAEK tip onay|an BK'nın çıkışından etkilenmeyecek olup, BMAEK temelinde alınan tip
onayları ve işaretleri AB ve BK tarafindan kabul edilmeye devam edecektir. BK'nın tip onayı
otoritesi olan "Vehicle Certification Agency (VCA)" BMAEK ile uürımlu tip onaylannın
düenlenmesine devam edecektir.

VCA tarafindan, geçerli bir AT Tip Onayına sahip olduğunu belgeleyen üreticilere mevcut
araclar için geçici BK tip onayı verilecektir. Geçici BK tip onayları 2 yıl süreyle geçerli
olacaklır. VCA'ya geçici tip onaylarını tam tip onayına çevirme yetkisi verecek olan mevzuatın
202l yı|ı içinde hazırlanması öngörülmektedir.

Tip Onaylarına ilişkin Kurallar:

- Geçiş sürecinin bitirni itibarıyla AT tip onayları ile doğtudan BK piyasasında satış ve
tescil işlemlerinin yapılması mümkiin olmayacaktır. Bu nedenle, AT Tip Onayları
BK'da otomatik olarak geçerli olmayacak; mçvcut aracların "geçici BK Tip Onayına"
başvurması gerekecektir.

- AB ve BK teknik standartları 3l Aralık 2020 sonrasında ivedilikle uyumlaştırılacaktır.

- Başvuru üzerine, geçerli bir AT Tip Onayına sahip olduğunu belgeleyen üreticilere BK
yetkili otoritesi VCA taıafindan geçici BK tip onayı verilecektir. BK tarafindan
dönüştiirmenin idari bir işlem olacağı ve geçici BK tip onaylarının 2 yıl süreyle geçerli
olacağı açıklanmıştt.

Yeni modeller için 3l Aralık 2020 tarihinden sonra BK tip onayı Alınması
gerekmektedir.

AT tip onayı temelinde BK tip onayı almak isteyen üreticilerin BK tip onayı
gerekliliklerini yerine getirmesi gerekecektir.

Diğer taraftan, BK'nın bir sonraki mevzuat diizenlemesine kadar tescil gerektirmeyen
araçlar: traktörler ve yol dışında kullanılan hareketli makineler ile araç aksamlan
mevcut AB tip onayları temelinde piyasaya arz edilebilecektir.

Geçiş sürecinin bitimi itibarıyla BK tip onayı otoritesinden alınan tip onayları AB'de
geçerli olmayacaktır.

Bu konuda daha detaylı bilgi için BK tarafindan hazırlanmış internet sayfalarına ve detaylı
rehber dokiimanlara aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşılabilmekiedir:

httns://www-sov.uk isuidancelvehicle- Wpe-approval-if-theres-no-brexit-deal

htıps://www.vehicIe-ceni fi caıion- agencv. gov.uVtransitionperiod/

hnps://www.vehicle-cenifi cation-apencv.pov.u
Aporoval-Scheme.pdf

k/wp-content/upl oads l 2020 / a9 / GB-Tvpe-
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kimvasallaı Alanına iliş kin B K D üz.enlemeleri :

Mevzuatı

BK'nın bağımsz kimyasal diizenleme çerçevesi olan BK REACH , I Ocak202l tarihinden
itibaren uygulamaya geçecektir.

BK'da kimyasal üreten, satışa sunan veya dağıtan herkesin BK REACH kurallarına uyması
gerekecektir.

BK REACH, AB REACH'in aşağıda belirtilen amaç ve ilkelerini koruyacaktır:

o "veri yoksa pazar da yok" ilkesi

. hayvan testleri üzerine "son çare" ilkesi

o çalışanlar için bilgiye erişim

o ihtiyatlılık ilkesi.

KimyasaIlara il§kin Kurallar:

BK REACH uyannca, üreticiler ve ithalatçılaruı BK pazarına giren kimyasalları
kaydettirme yükiimlüliikleri vardır. Mevcut durumda, AB REACH'e kayıtlı Birleşik
Krallık'ta yerleşik şirketler, kaytlarını AB / AEA merkezli bir kuruluşa aktarmadan
artık AEA pazarrna satış yapamayacaktır,

İşletmeler, AB / AEA ve BK pazarına erişmek için AB ve BK REACH sistemlerinde
ve mevcut tedarik zincirlerindeki rollerini gözden geçirmelidir.

BK'da yerleşik şirketlerin AB REACH kayıtları, grandJathering yo|uyla doğrudan BK
REACH'e aktanlacaktır.

Mevcut AB REACH kayıtlannın BK'da yerleşik sahipleri, 30 Nisan 202l tarihine kadar
Sağhk ve Güven|ik İdaresine (Health and Safe Executive/HSğ temel bilgileri
sağlay arak gr andfai he r ing siirecine devam edebileceklerdir.

Kayıt sahipleri, grandfathering stirecini 28 Ekim 202| tarihinden itibaren 2, 4 veya 6
yıl içinde, tonaj bant son tarihlerine bağlı olarak tamamlamalıdır.

Mevcut durumda, AB / AEA ülkesinden kimyasal ithal eden BK alt kullanıcıları (AB
REACH kaydı olmayan) satın aldıkları maddelerin geçerli bir BK REACH kaydı
kapsamında olduğundan emin olmalıdır.

Hdlıhazırda, AB / AEA'da yerleşikler tarafından tutulan bir kayda dayanan işletmeler,
şu anda olduğu gibi, 1 Ocak 202l'de maddeleri ithal etmeye devam edebilir. Ancak
kimyasalın BK REACH amaçları için kayıt ettirilmesini sağlamak için müteakip
önIemleri almaları gerekecektir.

BK alt kullanıcıl arı, 27 Ekim 2021 tarihine kadar, AB / AEA'dan madde ithal etmeye
devam etme niyetlerini Alt Kullanıcı İthalat Bildirimi (DUIN) kullanarak HSE'ye
bildirmelidir. Daha sonra ki aşamada, 28 Ekim 202l tarihinden itibaren 2, 4 veya 6 ytl
içinde yeni bir kayıt HSE'ye sunulmahdır.

Alternatif olarak, BK alt kullanıcıları AB / AEA tedarikçilerini BK'da yerleşik bir Tek
Temsilci (OR) atamaya veya kaynaklarını BK'da kayıtlı bir tedarikçi ile değiştirmeye
teşvik edebilir.
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Bir kimyasalın AB / AEA'da yerleşik bir Tek Temsilci tarafından tutulan bir kayıt
kapsamrna girmesi ve ardıııdan BK'ya satılması durumunda DUIN'e bildirilmesi
miimkiin olacaktır.

Yetkiler

BK bağımsız bir düzenleyici sistem işleteceği için, BK alt kullanıcıları l Ocak 202l'den
itibaren AB / AEA'daki şirketlere yönelik AB REACH yetkilendirme kararlarına
güvenemeyecektir.

Tam yetkilendirme siirecinden geçmiş mevcut tüm yetkiler, BK REACH tarafindan
tanrnacaktrr.

Yeni yetki başvuruları ve AB / ECHA onayını bekleyen yetkiler BK REACH'e
sunu|malıdır.

BK REACH'e Uyum

- Çewimiçi "BK REACH'e Uüı.ım" hizıneti I Ocak 2021'de faaliyete başlayacak olup
işletmeler, hizmeti şu amaçlarla kullanabileceklir:

. BK'daki mevcut AB kayıtlarının doğrulanması ("grandfathering"),

. alt kullanıct ithalat bildiriminin sunulması,

o yeni madde kayrtlarının sunulması,

o yeni iiriin ve süreç odaklı araştırma ve geliştirme (PPORD) bildirimlerin
sunu|masr.

- İşletmeler;

ı "grandfathering" olarak bilinen BK'da tutulan mevcut ürün ve süreç odaklı
araştırma ve geliştirmeyi doğulamak için,

. yeni yetkilendirme başvurusu, mevcut yetkilerin tahsisi ve yetkili kullanımlann
alt kullanıcı bildirimleri dahil olmak üzere herhangi bir yetkilendirme konusu
hakkmda bilgi sağlamak için HSE ile işbirliği yapmalıdır.

Konuya ilişkin daha detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşılabilmektedir:

httns ://www. sov.uk/suidance/ho w-to-comolv-with-reach-chemical-
repulations?utm sou l 3460fe-tbec-4ce9-992c-
ca]bdb6abacc&utm medium:email&utm camoaisn=sovuk-
notifi cations&utm contenFimmediate

httns://www.hse. gov.uk/brexit/chemicals-brexit -guidance.htm

h ://www.hse v . uk/brex itlreac h - ce.htm

Geçiş dönemi sonrası tıiyosidaller kapsamında geçerli olacak kurallara ilişkin daha detayh
bilgiye aşağıdaki bağlanti adresinden ulaşılabilmektedir:

h s://www-hse v.uk/brexit/bi

Geçiş dönemi sonrası CLP tüzüğü kapsamında geçerli olacak kurallara ilişkin daha detaylı
bilgiye aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşılabilmektedir:
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Geçiş dönemi sonrası plc tiizüğü kapsamında geçetli olacak kuıallara ilişkin daha detaylı
bilgiye aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşılabiinektedir:

httns://www.h se.ğov.uk/brexit/nic_htm

Geçiş dönemi sorırası pestisitler ve Bitki korumı Ürünleri-ppp Tüzüğü kapsamında geçerli
olacak kurallara ilişkin daha detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantı adresind"n uıaşlauııınetĞah:

.hse- u h
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