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01. Seminários COTHN na FRUTITEC 2019

Fonte: COTHN

Inseridos na FRUTITEC deste ano, a decorrer na FIL, Lisboa, já no próximo dia 22 de março, com
a organização do COTHN, dois seminários com conteúdo de elevada importância para o setor
hortofrutícola nacional.
No período da manhã vai ser realizado o Seminário «Brexit, impactos, desaﬁos e
oportunidades» centrado sobre a temática da previsível saída do Reino Unido da União Europeia
numa perspectiva de análise aos impactos possíveis, regulamentação e impostos, dando lugar a
uma mesa redonda para debate sobre a temática.
No período da tarde, vai ser realizado o Seminário «Problemas Fitossanitários Emergentes»
onde se vai incidir o foco de atenção em pragas causadoras de crescente preocupação para o
setor e para as quais será necessário desenvolver planos de contingência.
Toda a informação sobre os dois seminários está disponível no portal do COTHN em
www.cothn.pt
A entrada é gratuita. Inscrições obrigatórias.
Inscrição para o seminário Brexit, impactos, desaﬁos e oportunidades aqui.
Inscrição para o seminário Problemas Fitossanitários Emergentes aqui.
Credenciação grátis (feita até ao dia 12) para a EXPOJARDIM, URBAN GARDEN,
FRUTITEC E IBEROPRAGAS neste link.
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02. 2ª Edição do workshop BRC 8 a 14 de março

Fonte: COTHN

Relembramos uma vez mais, para todos os interessados que o COTHN vai realizar nas suas
instalações a 2ª edição do Workshop BRC no próximo dia 14 de março mantendo o mesmo
título; Aplicação de BRC Global Standard for Food Safety (Issue 8 - Alterações):Casos Práticos.
Os participantes devem conhecer a nova versão do referencial, que está disponível
gratuitamente em: https//www.brcbookshop.com assim como também a versão anterior.

O programa e o respetivo link para inscrições estão disponíveis no portal do COTHN em
www.cothn.pt
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03. VI Jornadas Técnicas da Batata, submissão de trabalhos
para painel

Fonte: COTHN

As VI Jornadas Técnicas da Batata irão realizar-se no dia 28 de Março de 2019, na Escola
Superior Agrária de Coimbra e tendo a organização (Agromais, a Agrotejo, a APH, o COTHN, a
ESAC, ESAS, a FNOP e a Porbatata) recebido algumas solicitações para apresentações em
painel, informamos todos os interessados que deverão proceder ao envio do título, do nome, da
entidade, do e-mail do autor e um breve resumo (máximo uma página A5) até ao dia 19 de
março para ana.paula@cothn.pt
A primeira fase de inscrições para as Jornadas terminam já no próximo dia 15 de março.
Inscreva-se aqui: https://www.queroir.pt/vi-jornadas-tecnicas-da-batata

Mais informações e o programa podem ser consultadas no portal do COTHN em www.cothn.pt
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04. Aplicação Especializada de Produtos Fitofarmacêuticos

Fonte: TREEMWORLD

No seguimento da Parceria com a HORPOZIM, a TREEMWORLD vai promover um curso
Aplicação Especializada de Produtos Fitofarmacêuticos - Produtos de Tratamento de
Solo (21 horas), nos dias 14, 15 e 16 de março (das 14 ás 21 horas/dia nos dois primeiros dias e
no ultimo das 8 ás 16:30 horas), na Póvoa do Varzim.
Para homologar os formandos desta ação, terão que ser enviados os seguintes documentos:
- Ficha inscrição (em anexo) devidamente preenchida (reforçamos que a ﬁcha de inscrição
deverá estar assinada onde diz “Assinatura do Candidato” na folha 2, caso contrário não será
válida para homologação)
- Certiﬁcado de Habilitações (ser detentor de escolaridade mínima obrigatória)
- BI e Contribuinte / Cartão Cidadão
- Certiﬁcado Homologado da Formação de Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (35 horas)
ou de Distribuição, Comercialização e Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos.
- Informação de facturação (em anexo)
Alerto que para homologar os formandos desta ação, deverão ser detentores do curso de
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos ou de Distribuição, Comercialização e Aplicação de
Produtos Fitofarmacêuticos e entregar o respectivo certiﬁcado homologado e ter a escolaridade
mínima obrigatória.
Habilitações literárias: Escolaridade mínima obrigatória, em função do ano de nascimento.
Mais informações e ﬁchas de inscrição em anexo no ﬁnal deste boletim.
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05. SIFIDE – Sistema de Incentivos Fiscais à I&D Empresarial

Fonte: ANPROMIS

O SIFIDE – Sistema de Incentivos Fiscais à I&D Empresarial visa aumentar a competitividade
das empresas, apoiando o seu esforço em Investigação e Desenvolvimento através da dedução
à colecta do IRC das respectivas despesas.
O SIFIDE foi criado em 1997 como medida de estímulo à participação do sector empresarial no
esforço global de I&D.
A experiência resultante da sua aplicação permite concluir que este mecanismo tem contribuído
para um incremento efectivo da actividade de I&D por parte das empresas portuguesas.
Tendo em conta a relevância deste programa para o sector agrícola nacional, a ANPROMIS e a
FNOP vão organizar uma sessão de esclarecimento no próximo dia 12 de março, pelas 10h30,
na sede da CAP, em Lisboa, com o gestor do mesmo.
As inscrições são gratuitas mas obrigatórias, devendo ser efectuadas até dia 08/03/2019,
AQUI.
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06. BREXIT - exportação/importação vegetais e produtos vegetais

Fonte: DGAV

Enviamos para vosso conhecimento a informação, hoje recebida das autoridades inglesas,
referente ás condições de exportação de vegetais e produtos vegetais para o Reino Unido, na
situação de não existência de acordo. De realçar que os produtos vegetais que atualmente
circulam no território da UE sem exigências ﬁtossanitárias particulares (sem exigência de
passaporte ﬁtossanitário), poderão continuar a ser exportadas sem necessidade de Certiﬁcado
Fitossanitário. Os vegetais e produtos vegetais que circulam no território da União com
Passaporte Fitossanitário deverão ser sujeitos a inspeção ﬁtossanitária para emissão dos
respetivos Certiﬁcados Fitossanitários.
Igualmente, e numa situação de não acordo, o Reino Unido, a partir das 00:00h de 30 de março
próximo passará a ser considerado País Terceiro (anexamos apresentação realizada pela DG
SANTE no passado dia 28/2), passando a estar sujeitas às mesmas restrições e ou proibições e
a controlo ﬁtossanitário todos os vegetais e produtos vegetais importados do Reino Unido e que
atualmente são aplicadas a países terceiros.( Guia Fitossanitário à Importação disponível no
site da DGAV em:
http://www.dgv.minagricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=4429906&cboui=4429906)
Alertamos que as exigências incluem também a obrigatoriedade de todas as embalagens de
madeira (paletes, caixas, etc.) terem que estar devidamente tratadas e marcadas de acordo
com a norma ISPM15.
No que respeita as sementes e batata semente, todas as variedades inscritas nos Catálogos
Comuns de Variedades de Espécies Agrícolas e Hortícolas cuja seleção de manutenção esteja
apenas a ser assegurada no Reino Unido e ou a sua inscrição tenha sido concretizada apenas
pelo Reino Unido, serão retiradas destes catálogos não podendo as suas sementes/batata
semente serem importadas para o território da União Europeia. O mesmo se passará com o
restante material de propagação (videira, fruteiras). No caso das plantas ornamentais apenas
será permitida a comercialização de variedades que estejam incluídas pelo menos numa lista
de fornecedores de um Estado membro.
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FORMAÇÃO HOMOLOGADA POR:

APLICAÇÃO ESPECIALIZADA
DE PRODUTOS
FITOFARMACEUTICOS –
PRODUTOS DE TRATAMENTO DE
SOLO

(21 H)

OBJETIVOS
 CAPACITAR OS FORMANDOS PARA A MANIPULAÇÃO E APLICAÇÃO SEGURA DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS DE TRATAMENTO DE SOLO, MINIMIZANDO OS
RISCOS PARA O APLICADOR, O AMBIENTE, ESPÉCIES E ORGANISMOS NÃO VISADOS E O CONSUMIDOR, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO
INTEGRADA.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 INTRODUÇÃO AO CURSO
 I. ENQUADRAMENTO REGULAMENTAR COMUNITÁRIO E NACIONAL
 II. SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS
 III. REDUÇÃO DO RISCO DA APLICAÇÃO E DOS IMPACTES NA SAÚDE HUMANA E NO AMBIENTE
 IV. PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS DE APLICAÇÃO ESPECIALIZADA NO SOLO
 V. EFICÁCIA
 VI. SEGURANÇA NA APLICAÇÃO DOS PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS DE TRATAMENTO DE SOLO
 VII. ACIDENTES COM PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS DE TRATAMENTO DE SOLO
 VIII. VISITA DE ESTUDO A EMPRESA DE TRATAMENTO COM PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS DE TRATAMENTO DE SOLO
 AVALIAÇÃO FINAL

REQUISITOS DOS PARTICIPANTES
O NÚMERO DE PARTICIPANTES É LIMITADO A 8.
DEVENDO SER ASSEGURADO OS SEGUINTES REQUISITOS: ESCOLARIDADE MÍNIMA OBRIGATÓRIA| SER DETENTOR DE CURSO DE “APLICAÇÃO DE PRODUTOS
FITOFARMACÊUTICOS” (35H) OU “DISTRIBUIÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS” RECONHECIDOS PELO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA | SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO/ ACIDENTES PESSOAIS

CERTIFICAÇÃO
CERTIFICADO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E RESPETIVO REGISTO NA
PLATAFORMA SIGO, DE ACORDO COM A PORTARIA N.º 474/2010 DE 8 JULHO

DATAS E HORÁRIOS

DIAS: 14, 15 E 16 DE MARÇO
LOCAL: HORPOZIM – PÓVOA DO VARZIM

PREÇO
€ 240 POR PARTICIPANTE (IVA INCLUÍDO À TAXA LEGAL EM VIGOR)

ESCLARECIMENTOS, PEDIDOS DO PROGRAMA E FICHA DE INSCRIÇÃO:
formacao@treem.pt | +351 210 992 675 | TELEMÓVEL +351 918 757 056/ +351 918 757 358 | www.facebook.com/TREEmWORLD/

FORMAÇÃO PROFISSIONAL- DOSSIER TÉCNICO - PEDAGÓGICO
FICHA DE INSCRIÇÃO - FORMANDOS
Designação da Ação
Carga Horária

n.º:

APLICAÇÃO ESPECIALIZADA DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS - PRODUTOS DE TRATAMENTO DE SOLO

21

Data de inicio
Data de fim

Horas

004

Cod.:

2019.004

Ref.:

621.AEPF_S
621

Área:

Laboral

POVOA VARZIM

Local de Realização

Pós-Laboral
Misto

1. Identificação Pessoal
Sexo: M

Nome completo
Naturalidade

Data de Nascimento

F

Nacionalidade

Residência
Código Postal

Local

Concelho

Correio Eletrónico

Telefone / Telemóvel

Documento de Identificação

Validade

NIF

N.º de SIGO:

2. Habilitações Académicas
Ensino Básico:

Ensino Secundário:
12.º Ano

< 4 anos de escolaridade

1º ciclo
2 º ciclo

3 º ciclo

4.º Ano
5.º Ano
6.º Ano
7.º Ano
8.º Ano
9.º Ano
10.º Ano
11.º Ano

Ações de Formação Profissional:

Ensino Superior:
Bacharelato
Licenciatura
Pós-Universitário:
Mestrado
Doutoramento

Desempregado
Trabalhador por Conta Própria
Trabalhador por Conta Outrem
Outra Situação
Especificar

Contrato Sem Termo
Contrato a Termo
Estágio
Outro

Tipo de Contrato:

Situação face
ao emprego:

3. Dados Profissionais

Atividade Profissional
Função
Identificação da Entidade
Patronal/ Empresa

Morada
Código Postal
Telefone
Dimensão da Empresa -n.º trabalhadores:

Local

Concelho
Correio Eletrónico

Fax
1a9

10 a 49

50 a 249

+ 250

Autorização da Entidade Patronal para a frequência da ação de formação (1):
No caso de Trabalhadores Independentes, devem possuir seguro de acidentes pessoais.
Responsável
Assinatura

Contacto

(1) Para efeitos de abrangência do Seguro de Acidentes de Trabalho. Alínea d), do número 2, do artigo 6.º, da Lei n.º 100/97 de 13 de Setembro.

FIF 001_2016

REV.002_18

4. Motivo da Inscrição
Qual o motivo de inscrição nesta ação de formação?

Que importância tem para si a formação?
Fraca

Relativa

Elevada

Bastante Elevada

5. Métodos e Critérios de Seleção
Para esta ação serão utilizados os seguintes critérios de seleção estão indicados no DOC.1_DTP_PROGRAMA DA AÇÃO
6. Métodos e Critérios de Avaliação
Descritos no DOC.1_DTP_PROGRAMA DA AÇÃO

Considera-se Aprovado/a o/ a formando/a que obtenha uma classificação acima dos 10 valores, numa escala de 0 a 20 e uma

assiduidade superior a 90% do número total de horas da ação de formação.
7. Condições de Frequência
Custo:

240

€ IVA incluido

IBAN PT 50 0045 5140 40279788759 86

NIB

0045 5140 40279788759 86

Ao receber a comunicação de seleção, o participante deverá proceder ao pagamento de 50% do valor total do custo da ação afim de validar a sua
participação. O cancelamento da inscrição, por parte do formando, pode ser feito até cinco (5) dias antes do início da formação sendo reembolsado a
totalidade do valor pago. Os cancelamentos efetuados após este período, dão origem ao pagamento de 50% do custo da ação, o qual se destina a
compensar despesas administrativas efetuadas e prejuízos decorrentes de anulações de última hora.
O cancelamento da ação por parte da TREEMWORLD, será comunicado com a antecedência mínima de 24 horas, ou outro período de tempo
previamente acordado com o participante, neste caso será reembolsado a totalidade do valor pago.
Será atribuído um Certificado de Formação Profissional a todos os participantes que frequentem 90% do total de horas da ação. Caso

contrário será atribuído um Declaração de Participação.
Qualquer participante estará abrangido pelo regulamento interno de formação afixado no Centro de Formação e salas de formação da TREEMWORLD,
sendo distribuídos os direitos e deveres na sessão de esclarecimento prévia ao início da ação.
O número de participantes é limitado a um máximo de 19. As inscrições serão consideradas pela ordem cronológica de chegada e no caso de excesso
de candidaturas, será realizado um processo de seleção de formandos em conformidade com o regulamento interno de formação da TREEMWORLD .
A realização da ação de formação está condicionada ao mínimo de 16 inscrições.
De acordo com o Reg. (EU) 2016/679 de 27 de Abril sobre a proteção dos dados pessoais, tomei conhecimento e autorizo a utilização dos
meus dados para efeito administrativo de atividade formativa da TREEMWORLD, Lda. nomeadamente, para tratamento informático, para
apuramento estatístico e controlo da formação realizada e tratamento informático dos processos e da homologação, de apuramento
estatístico e de acompanhamento da formação realizada a efetuar pela entidade certificadora Direção Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural (DGADR).
Assinatura do/a Candidato/a
Autoriza a utilização dos dados deste questionário para uma eventual auscultação por parte da DGERT? (Direção
Geral do Emprego e das Relações do Trabalho) (assinale com um X )

Sim

Não

Pretende ser informado sobre futuras ações de formação promovidas pela TREEMWORLD (assinale com um X)

Sim

Não

Documentos
Entregues

Documento de Identificação (Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão, Passaporte ou Titulo de
Cartão de Contribuinte/ NIF (Número de Identificação Fiscal);
Certificado de Habilitações/ Diploma
Certificado(s) de Formação Profissional
Boletim de Vacinas

Documentos
Necessários

Controlo Documental (entregar cópias)

Informação e Parecer do/a Coordenador/a da Ação e/ou do/a Responsável de Formação.

Assinatura/s do/a Coordenador/a

FIF 001_2016

REV.002_18

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
INFORMAÇÃO FATURAÇÃO - FORMANDOS
Designação da Ação
Carga Horária
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Data de inicio
Data de fim

Horas

n.º:

004

Cod.:

2019.004

Ref.:

621.AEPF_S
621

Área:

Laboral

PÓVOA DO VARZIM

Local de Realização

Pós-Laboral
Misto

1. Identificação Empresa/ Empresário/ Formando
Nome completo

Morada
Código Postal

Local

Contribuinte

Concelho
Telefone / Telemóvel

2. Nome dos colaboradores a frequentar a ação

3. Dados Para Pagamento
Custo:

240

€ IVA incluido

IBAN PT 50 0045 5140 40279788759 86

NIB

0045 5140 40279788759 86

Assinatura

FIF 001_2016

REV.001_17

Technical expert seminar (EU27) in the Sanitary and
Phytosanitary (SPS) area in relation to the withdrawal of the
United Kingdom from the EU

PLANTS and SEEDS

28 February 2019,
Brussels

Phytosanitary import rules
Imports Applicable EU legislation: Council Directive 2000/29/EC, on protective
prohibited measures against the introduction into the Community of organisms

harmful to plants or plant products and against their spread within the
Community, and in particular:
- Annex III, Part A for the entire Union, and Part B for certain protected
zones;
- Certain import prohibitions, if adopted by measures pursuant to Article
16(3).

Specific Applicable EU legislation: Directive 2000/29/EC, and in particular:
requirements - Annex IV, Part A for the entire Union, and Part B for certain protected
zones;
for imports
-

Wood packaging material will require the mark of ISPM15;
Certain import requirements adopted by measures pursuant to Article
16(3).

Required Applicable EU legislation: Part B of Annex V to Directive 2000/29/EC;
phytosanitary All commodities listed in that Part shall require a phytosanitary certificate
certificate for import
for imports
2

Import Controls
Plant health controls:
Plants, plant products and other objects listed in Part B of Annex V to Directive
2000/29/EC for import from the UK will be subject to:
• 100% documentary controls at the point of entry;
• 100% identity and physical controls;
• On wood packaging material: Member States can carry out inspections to ensure
that it complies with the relevant special requirement indicated in Annex IV, Part A
of Directive 2000/29/EC.

In seeds and other propagating material:
• In case the commodities are not subject to the above plant health controls, they are
subject to random controls.

3

Plant Variety Rights: implications
• Plant variety rights granted by the CPVO before the withdrawal date
will remain applicable in the UK after the withdrawal date and until
their date of expiration;

• Varieties that had been examined and maintained in the UK only, will
be examined and maintained by EU-27 Examination Offices if they
belong to species for which those Offices have been entrusted under
the "new species procedure" (324 species);

• Breeders domiciled / having a seat in UK only must designate a
procedural representative in EU (Art 82 of Reg. 2100/94).

4

Plant reproductive material: implications (1)
on the Inclusion in Common Catalogues or national registry or list
Varieties of agricultural and
vegetable species
Seed from: fodder plants, cereal,
beet, vegetables and vegetable
propagating material, potatoes, oil
and fibre plants (agricultural and
vegetable species)

Vine propagating material, fruit
propagating material
Ornamental propagating material

Import of seeds and other
reproductive material, including
forest reproductive material

Must be registered and maintained in an EU-27 MS,
otherwise their seed cannot be marketed
Impact:
 Member States (at least one EU-27 MS) accept(s) the
exclusive UK varieties currently included in the
Common Catalogues – otherwise not allowed to be
marketed in EU
 The Common Catalogue is going to be updated by
removing all varieties registered or maintained in the
UK only
Must be included in the national register of one EU-27
MS
Must be included at least in a suppliers' list of one EU-27
MS
Need for equivalence, in addition to the above
requirements

5

Propagating material: implications (2)
on the Inclusion in Common Catalogues or national registry or list
What material?

Some varieties intended for
inclusion in the Common Catalogue
of Dir. 2002/53/EC or 2002/55/EC
are currently being tested in UK
premises – because MS bilateral
testing arrangements are in place

Impact on Member States and stakeholders

Impact on breeders:
1. Bilateral testing arrangements with UK no longer
possible: the examination results must stem from
examinations in one EU-27 MS for the variety to be
included in the Common Catalogues or national
register.
2. Besides the examinations for DUS (Distinctness,
Uniformity and Stability) where all Member States
apply the same requirements, certain varieties will
also need additional examinations for VCU
(Value for Cultivation and Use) where the
requirements of certain Member States might be
different from the UK requirements

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/notice_brexit_plant_rep_prop_material.pdf
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What to expect on day one of a ‘no deal’ scenario:
Importing and exporting plants and plant products
Key considerations for importing and exporting plants and plant products to and from the UK if there’s
no Brexit deal
Overview
Leaving the EU with a deal remains the UK Government’s top priority. This has not changed. However, a
responsible government must plan for every eventuality, including a no deal scenario. The Government is
continuing with our no deal preparations to ensure the country is prepared for every eventuality. It is the
responsible thing to do.
Our plant health biosecurity arrangements protect industry and the environment from pests and diseases. We
will continue to protect plant health biosecurity during and after our exit from the EU. Our work to prepare for
EU Exit will ensure that biosecurity standards will continue to be met in ways that support trade and the
smooth flow of goods.
What processes will change and what will a no deal scenario mean for the industry and my
organisation?
UK import regime on Day 1:
The majority of plants and plant products entering the UK from the EU are considered low risk and will
continue to enter the UK without requiring any plant health controls, as currently. UK plant health inspectors
will continue to carry out routine inland surveillance.
The current EU plant passport regime will no longer be applicable to trade in plants between the UK and the
EU.
The plants currently managed under EU plant passports will require a phytosanitary certificate issued by the
national plant protection organisation (NPPO) in the member state of export.
The UK importer will need to notify the relevant UK plant health authority in advance of the consignments
arrival into the UK from the EU. There is no set notice period, notice can be given at any time up to the point
that the consignment enters the UK.
Consignments of plants and plant products from EU countries will not be stopped at the UK border for plant
health checks. The relevant UK plant health authority will carry out documentary and identity checks remotely
but no physical inspection will be performed. A risk-based inland surveillance programme is in place which will
include plants and plant products imported from the EU.
No EU consignments of plants or plant products will need to be checked at a Place of First Arrival (PoFA), as
this system applies only to certain regulated goods imported from third countries via the EU.
There will be no change to the UK’s third country import controls of plants and plant products on Day 1 of a no
deal scenario.
What will EU exporters need to do to export goods currently managed under the EU plant passport
regime?
Exporters will need to take account of their trade with the UK. If they currently export goods managed under
the EU plant passport regime to the UK, they will need to obtain a phytosanitary certificate from the relevant
plant health authority in their country before sending the goods to the UK.
Exporters will need to provide copies of the phytosanitary certificate and any relevant documents to the
receiving importer in the UK.

What to expect on day one of a ‘no deal’ scenario:
Importing and exporting plants and plant products

Exporting plants from the UK to the EU:
When the UK leaves the EU, the EU will apply third country controls on imports from the UK 1, including
controls on all plants for planting, certain wood, wood products or bark and all wood packaging material.
The UK NPPO will ensure that UK exports of regulated plants and plant products comply with EU third
country requirements when issuing phytosanitary certificates as they do now for third countries.
Wood Packaging Material:
Wood packaging material (WPM) moving between the UK and the rest of the EU can currently move freely
without checks or controls.
WPM includes:
• pallets
• crates
• boxes
• cable drums
• spools
• dunnage
If the UK leaves the EU with no deal, all WPM exported from the UK to the EU and all WPM being imported
from the EU to the UK must meet ISPM15 international standards by undergoing heat treatment and
marking.
All WPM may be subject to official checks either upon or after entry to the EU.
Checks on WPM will continue to be carried out in the UK on a risk-targeted basis only. The plant health
risk from WPM imported from the EU is not expected to change as a result of an EU exit.
What do EU businesses need to do now? 5 Steps:
1.Read their local NPPO’s guidance on importing plants and plant products from 3rd countries and on
importing wood and timber products. The UK will be treated as a third country by the EU.
2.Read the guidance that has been developed for UK businesses outlining Day 1 changes which can be
found here: https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-if-theres-nowithdrawal-deal
3.Consider the volume of trade you do with the UK and any potential supply chain impacts that changes
may have.
4.Take account of the commodities you are trading with the UK. If you are exporting goods currently
managed under the EU plant passport regime, you will need to follow the process outlined on the previous
pages to export these goods to the UK with a phytosanitary certificate in a no deal scenario.
5.If you currently export goods to the UK that originate in third countries but transit through the EU to the
UK, you will need to speak to your plant health authority about the requirements for such goods.
The EU stated its intention to treat the UK as a third country in a ‘no deal’ scenario in their technical
notice released in March 2018, which can be found here:
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/notice_brexit_plant_health.pdf
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Contact the Defra Biosecurity and Food EU Exit Projects team: BFPEUExit@defra.gsi.gov.uk

