Brexit Q&A
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Pentru ce scenarii se pregătește CHEP?
•

Sfârșitul perioadei de tranziție este programat să aibă loc la 31 decembrie 2020. Avem în
vedere trei scenarii posibile în acel moment: un acord comercial convenit, un No-Deal sau o
prelungire a perioadei de tranziție după 31 decembrie. Cele două scenarii principale pentru
care ne pregătim sunt un Brexit cu un acord comercial în vigoare sau un Brexit fără acord,
după încheierea perioadei de tranziție.

•

Majoritatea eforturilor pe care le depunem în pregătirea unui No-Deal la sfârșitul perioadei de
tranziție ne vor ajuta, de asemenea, să fim pregătiți în cazul unui Brexit cu acord comercial.

•

Un Brexit fără acord poate avea un impact sever asupra comerțului. Previzualizăm scenarii
precum întârzieri la frontieră, introducerea taxelor vamale, necesitatea brokerilor vamali etc.
Ne-am revizuit procesul de planificare pentru a ne putea adapta diferitelor cerințe și pe baza a
ceea ce ne-au spus clienții noștri, ne-am angajat să investim în echipamente noi pentru a
acoperi activitățile de depozitare a clienților noștri care cresc cererea de paleți și durata ciclului
de producție.

Cum își sprijină CHEP clienții?
•

Continuăm să păstrăm legătura cu peste 300 dintre clienții noștri cheie din Marea Britanie și
UE din august 2018 pentru a înțelege mai bine cum se pregătesc pentru Brexit și cum CHEP îi
poate sprijini.

•

Am împărtășit în mod proactiv planurile noastre clienților noștri, pentru a le oferi încredere că
CHEP gestionează toate riscurile în mod corect. De asemenea, am comunicat planurile
noastre legate de Brexit către o bază mai largă de clienți.

•

Vă recomandăm să identificați modul în care Brexit vă poate afecta cerințele - în special în
ceea ce privește volumul și specificațiile echipamentelor - și să ne informați cât mai repede
posibil, astfel încât să putem lucra împreună pentru a minimiza orice potențial impact.

•

Pentru orice nelămurire sau întrebare suplimentară, reprezentantul CHEP alocat contului dvs.
vă stă la dispoziție.

Ce măsuri a luat CHEP pentru a păstra același nivel al serviciilor pentru clienții săi?
Informațiile de la clienții noștri ne influențează procesul de planificare pentru a evalua volumul
de echipamente și locații necesare pentru deservirea clienților. Ne așteptăm să ne desfășurăm
activitatea ca de obicei (acest lucru nu este supus niciunui eveniment neprevăzut sau
extraordinar care să conducă la fluctuații semnificative ale cererii clienților noștri și perioadelor
de păstrare a echipamentelor noastre în timpul tranziției Brexit).
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În cazul unui No-Deal, va trebui să declar produsele CHEP pe formularele mele de vămuire
pentru transporturile transfrontaliere Marea Britanie-UE?
Nu. Dacă produsele CHEP sunt încărcate cu mărfuri, acestea vor fi tratate ca „ambalaje” și vor fi
considerate a fi declarate ca parte a mărfurilor dvs.

Cum va afecta Brexit prevederile ISPM 15?

ISPM 15 este o reglementare globală menită să prevină răspândirea bolilor plantelor și a dăunătorilor
prin produse de ambalare din lemn, cerând tratarea lor termică (HT). În prezent, normele nu se aplică
paleților mutați în interiorul UE - și, prin urmare, nu se aplică în prezent circulațiilor dintre Marea
Britanie și alte țări ale UE.

De la 1 ianuarie 2021, Marea Britanie va deveni o „țară terță” pentru UE. Prin urmare, va deveni o
cerință legală ca toate produsele de ambalare din lemn care se deplasează în ambele direcții între
Marea Britanie și UE să fie conforme cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare (ISPM 15).
Informații suplimentare despre ISPM 15 găsiți pe website-ul nostru.
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Cum protejează CHEP rutele pentru produsele care vin din Europa în Marea Britanie?
Acesta este un risc pentru întreaga industrie. Am organizat ateliere cu reprezentanții departamentelor
noastre pentru a înțelege mai bine implicațiile unei „frontiere”. Rezultatul a fost un set de acțiuni care
sunt acum implementate.
Pe lângă furnizorii europeni, CHEP are și furnizori în Marea Britanie. Ca parte a pregătirii noastre
pentru Brexit, dacă se consideră necesar, CHEP va crește stocul în Marea Britanie în conformitate cu
planurile noastre.

