
Quines són les principals dificultats en la negociació del Brexit?
La governança, el level playing field (igualtat de condicions: les dues parts han de
basar-se en normatives similars) i la pesca (repartiment de quotes i accès a les aigües).
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Com serà la futura relació Regne Unit - Unió Europea?
A hores d'ara encara es desconeix si s'assolirà un acord de lliure comerç o es regirà
per l'Organització Mundial del Comerç.

Quin pot ser l'impacte al sector agroalimentari?
Si finalment hi ha aranzels es perdrà competitivitat. Sigui com sigui, pujarà l'oferta al
mercat comunitari i s'incrementarà la competència en determinats productes a causa
dels acords preferencials del Regne Unit amb tercers països com Marroc o Tunísia. 

Què són les normes sanitàries i perquè serveixen?
Són regulacions nacionals per preservar la salut pública i evitar la introducció i
dispersió de malalties animals i plagues. Estan reconegudes per la OMC qui estableix
els criteris per a la seva comunicació. Afecta les fronteres exteriors de la Unió
Europea. 

A quina categoria de productes afecten les normatives sanitàries?
Àmbit veterinari:

Animals vius
Productes d'orígen animal
Productes reproductius
Subproductes animals
Instal·lacions i medis de transport

Àmbit fitosanitari:
Vegetals (plantes vives i les seves parts)
Productes vegetals (ex: grans, fusta, branques...)
Altres objectes com maquinària agrícola
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Quina serà la regulació per a la importació de productes vegetals?
Productes prohibits. Podran ser-ho de manera permanent o temporal
Productes regulats. Seran sotmesos a certificat fitosanitari, determinats requisits i
inspecció en fució del risc
Productes exempts: plàtan, pinya, coco, durian i dàtil. 
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Com seran les importacions d'animals i productes d'origen animal procedens
del Regne Unit?

Mitjançant el sistema informàtic TRACES 
Certificat veterinari de la UE específic per aquest producte (213 models diferents)
Regne Unit s'ha d'inscriure a LISTA de tercer país autoritzat per exportar a la UE i
també ho han de fer els seus establiments
Introduïts a través d'un PIF
Sotmesos sempre a control documental i d'identitat i aleatoriament a control físic

Quines són les fases dels controls sanitaris en frontera?
Control documental
Control d'identitat
Control físic

Quins seran els requisits d'exportació de productes animals i d'origen
animal?

Fase 1: es pot entrar per qualsevol port o aeroport, cal prenotificar al sistema
IPAFFS. Els animals vius i els subproductes d'alt risc estaran sotmesos a control
documental remot, entre d'altres.
Fase 2: els productes d'origen animal hauran d'aportar el certificat sanitari
d'exportació (requerit ja des de la fase 1 als animals vius i subproductes d'alt
risc).
Fase 3: Tot haurà d'entrar per punt de control fronterer autoritzat i estarà
sotmés a control documental, d'identitat i físic.

A 5 setmanes del Brexit, no hi ha legislació publicada. Tota la informació
desenvolupada està basada en la que figura a la web del Govern britànic i per tant, és
susceptible de ser modificada. 
S’estableixen tres fases (1 gener - 1 abril - 1 juliol) en les quals es van incrementant
paulatinament els controls.

Quins requisits hauran de complir els exportadors?
Sotmetre's a la legislació sanitària i fitosanitària que el Regne Unit estabelixi.
Tenir un número EORI emès per algun Estat Membre
Conèixer el codi del producte per realitzar la declaració duaner i abonar els
impostos i aranzels aplicables
Donar-se d'alta a les aplicacions de certificació a l'exportació:

Animals i productes animals: CEXGAN
Vegetals i productes vegetals: CEXVEG



Què passa amb l'equipatge personal?

Procedent del Regne Unit: queda prohibit entrar a la UE vegetals sense certificat
fitosanitari i productes d'origen animal, com poden ser embotits. 
Destí Regne Unit: queda prohibit dur vegetals i productes vegetals sense certificat
fitosanitari (amb el mateix calendari que els enviaments comercials) i queden
prohibits els productes d'origen animal a partir de l'1 de juliol.
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Què passa amb els embalatges de les mercaderies?
Tot el que sigui de FUSTA -en totes les seves accepcions: gàbies, caixes, calaixos,
palets, carretes...- haurà de ser conforme a la NIMF-15, tant per a l'exportació com
per a l'importació. 

Què passa amb els animals de companyia?
Passatgers procedents del Regne Unit: identificació, vacunació, valoració
anticossos. Hauran d'entrar per aeroports autoritzats i a hores d'ara només està
preparat l'aerport de Palma,
Passatgers destí Regne Unit: caldrà usar una ruta autoritzada i dur el passaport
europeu d'animals de comenyia, un micorxip i la vacuna de la ràbia en vigor, així
com un tractament antiparàsits en el cas dels cans. 

Quins seran els requisits d'exportació de vegetals i productes vegetals?
Fase 1: certificat fitosanitari, prenotificació i inspecció al punt d'arribada per
productes vegetals d'alta prioritat.
Fase 2: certificat fitosanitari, prenotificació i inspecció al punt d'arribada per la
resta de vegetals i productes vegetals. Els d'alta prioritat hauran de pagar la
taxa d'inspecció fitosanitària.
Fase 3: Tot haurà d'entrar per punt de control fronterer autoritzat i estarà
sotmés a control documental, d'identitat i físic.

Productes exempts: plàtan, pinya, coco, durian i dàtil. Cítrics. Kiwi, caqui, mango,
fruita de la passió i guayaba. Boles de cotó. Fulles de curry. Productes processats i
ultracongelats.


