A ZAVARTALAN
KERESKEDELMI
FORGALOM
BIZTOSÍTÁSA
Árucikkei csak a Portsmouth International Port kikötő
igénybevételével kerülhetnek átszállításra a La Manche
csatornán, ezért nagyon fontos biztosítani, hogy a
kereskedelmi forgalom zavartalanul haladhasson. Ennek
érdekében gondoskodni szeretnénk róla, hogy Ön minél
hamarabb folytathassa útját a kikötőből.
Miután december 31-én véget ér az Egyesült Királyság EU-ból való kiválásának
átmeneti időszaka, terveink szerint a hét minden napján, a nap 24 órájában
fogjuk kezelni az áthaladó forgalmat. Kérjük, számoljon 30 perccel hosszabb
utazási idővel, hogy ellenőrzőpontjaink egyikén meggyőződhessünk róla, hogy
rendelkezik a határátkeléshez megfelelő engedéllyel.
A késések és a lemondások elkerülése érdekében kövesse az alábbi utasításokat
Minden Franciaországba vagy Spanyolországba közlekedő (vagy
ezen országokba pótkocsit leadó) szállító köteles felmutatni a
behajtási engedélyét a Portsmouth kikötőbe való érkezésekor
A legközelebbi ellenőrzőpontról a teherautót és kompot ábrázoló
speciális jelzések fogják tájékoztatni
Az északrül érkező szállítók (M3, A34, A3, A303) a Winchester
melletti A31-es úti ellenőrzőpontot vegyék igénybe SO24 0HU
A keletről érkező szállítók (A27) az M275-ös út 1-es
csomópontjánál lévő ellenőrzőpontot vegyék igénybe PO2 8RD
HU

• Az ellenőrzőponton a következőket köteles bemutatni:
• érvényes kompfoglalási referenciaszám (foglalás nélkül
nincs továbbhaladás)
• érvényes útlevél
• a vonatkozó árumozgási hivatkozási számok (MRN)
• a vonatkozó árutovábbítási kísérőokmányok (TAD)
• a vonatkozó ideiglenes behozatali (ATA-) vagy nemzetközi
közúti árufuvarozási (TIR-) igazolványok
• további dokumentumok állatok, növények, fegyverek vagy
más speciális áruk szállítása esetén
• Ezen adatokról feljegyzés készül, és amennyiben az adatok
helyesek, kiállítunk Önnek egy kikötői behajtási engedélyt
• Az érvényes kompfoglalást vagy a megfelelő dokumentumokat
bemutatni nem tudó fuvarosokat kiirányítják Portsmouthból
• Minden EU-ba tartó, engedéllyel nem rendelkező jármű
elutasításra kerül

További információ
Portsmouth-port.co.uk
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