MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO AGRONEGÓCIO
DEPARTAMENTO DE NEGOCIAÇÕES SANITÁRIAS E FITOSSANITÁRIAS
COORDENAÇÃO GERAL DE NEGOCIAÇÕES NA OMC - CGOMC

RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

G/SPS/N/ALB/159

Albânia

Taiwan

G/SPS/N/CAN/665

Canadá

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CAN/666

Canadá

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CAN/667

Canadá

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CAN/668

Canadá

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/THA/155/Rev.1

Tailândia

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/EU/101

União Européia

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/EU/102

União Européia

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/THA/215/Rev.1

Tailândia

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/TUR/34

Turquia

Aplicável a todos os
países

Conteúdo
Datas (*)
Notifica o despacho do Ministro da Agricultura, Proteção Alimentar e Defesa do Consumidor de N: 02/04/2013
Albânia, com o qual fornece algumas medidas de proteção contra o surto de febre aftosa na V: 30/11/2012
província de I-LAN na chinesa Taipei.
C: - - N: 02/04/2013
Notifica a consulta pública sobre a proposta de limite máximo residual para sedaxane em cevada,
V: - - canola, aveia, centeio, soja, triticale, trigo e commodities de origem animal.
C: 09/06/2013
N: 02/04/2013
Notifica a consulta pública sobre a proposta de limite máximo residual para Desmedifame na área
V: - - foliar da beterraba de jardim e na raiz.
C: 09/06/2013
N: 02/04/2013
Notifica a consulta pública sobre a proposta de limite máximo residual para o agrotóxico
V: - - Fenemedifame no interior ou sobre a área foliar da beterraba de jardim.
C: 09/06/2013
N: 02/04/2013
Notifica o aviso de alteração da lista de enzimas autorizadas de alimentos para permitir o uso da
V: - - enzima asparaginase, obtida a partir de Aspergillus oryzae, no café verde.
C: 07/06/2013
Projeto de revisão da notificação do Ministério da Saúde da Tailândia sobre “Requisitos para N: 02/04/2013
produtos de alimentação para constar a rotulagem nutricional e a rotulagem de orientações de V: - - quantidades diárias – GDA”.
C: 01/06/2013
N: 02/04/2013
Notifica a recusa de autorização de 17 alegações de saúde sobre os alimentos, exceto as relativas à
V: - - redução do risco de doença e ao desenvolvimento das crianças e à saúde.
C: 01/06/2013
N: 02/04/2013
Projeto de regulamento de aplicação da Comissão que aprova o propiconazole para utilização em
V: - - produtos biocidas para produtos do tipo 09.
C: 01/06/2013
N: 02/04/2013
Notifica a proposta do Ministério da Saúde Pública da Tailândia de revisão da notificação sobre a
V: - - rotulagem de alguns tipos de alimentos pronto-para-comer.
C: 01/06/2013
N: 02/04/2013
Notifica o comunicado sobre o alimento turco “Lokum” (Delícia turca) que fora publicado a fim de
V: 01/04/2013
regulamentar a legislação nacional e para colocar um certo padrão para esses produtos.
C: 01/06/2013

(*) N = Data de Notificação, V = Data de Entrada em Vigor e C = Data Limite Para Comentários

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

G/TBT/N/BRA/405/Add.1

Brasil

G/SPS/N/BRA/869

Brasil

G/SPS/N/RUS/22

Rússia

G/SPS/N/TUR/28

Turquia

G/SPS/N/BRA/798/Rev.1

Brasil

G/SPS/N/TPKM/278/Add.1

Taiwan

G/SPS/N/CAN/613/Rev.1/A
dd.2

Canadá

G/SPS/N/BRA/806/Add.1

Brasil

G/SPS/N/USA/2247/Add.1

Estados Unidos da
América

Notificados

Conteúdo
Datas (*)
Notifica que o MAPA publicara a Instrução Normativa nº 11, de 13/03/2013 que estabelece os
N: 02/04/2013
Aplicável a todos os requisitos de identidade e, a qualidade de amostragem, modo de apresentação e a marcação ou
V: 12/07/2013
países
rotulagem, os aspectos referentes à classificação de malte de cevada, depois de alterações feitas,
C: - - tendo em conta comentários.
N: 03/04/2013
Notifica documento que propõe o estabelecimento dos requisitos fitossanitários para importar
Bolívia
V: - - sementes de sorgo híbrido (Sorghum bicolor x Sorghum sudanese) da Bolívia.
C: 02/06/2013
Documento que apresenta uma restrição temporária à importação de sementes e batatas para N: 03/04/2013
União Européia
consumo, plantas para plantio de frutas, ornamentais e plantas ornamentais, plantas cultivadas em V: 01/06/2013
solo protegido, da União Européia para a Federação Russa
C: 31/05/2013
Notifica regulamento que objetiva assegurar que medidas adequadas e eficazes sejam tomadas para N: 03/04/2013
Aplicável a todos os
detectar e controlar as salmonelas e outros agentes zoonóticos em todas as fases importantes da V: - - países
produção, incluindo na alimentação.
C: 02/06/2013
N: 02/04/2013
Aplicável a todos os Notifica a aprovação dos requisitos zoossanitários adicionais dos Estados Partes do Mercosul para a
V: 06/03/2013
países
importação de sêmen e embriões de ruminantes em relação à enfermidade de Schmallengerg.
C: - - N: 03/04/2013
Aplicável a todos os Notifica a proposta de alterações às disposições parciais alteradas para o Regulamento da Inspeção
V: 01/04/2013
países
de alimentos importados e produtos relacionados.
C: - - N: 03/04/2013
Aplicável a todos os Notifica a modificação de conteúdo e/ou extensão do projeto melhorado de regulamento de inspeção
V: - - países
de alimentos.
C: 21/05/2013
N: 03/04/2013
Notifica a publicação da adoção dos requisitos fitossanitários para a importação de sementes de
Itália
V: 27/03/2013
trevo egípcio (Trifolium alexandrinum) procedente da Itália.
C: - - Altera os regulamentos que regem a importação de animais e produtos de origem animal,
N: 03/04/2013
reconhecendo 25 Estados membros da União Européia (UE) como região da UE definida para
União Européia
V: 05/04/2013
comercio de frango e adicionando-a para a lista das regiões consideradas como ser livre da doença
C: - - de Newcastle. Adota e publica o regulamento.

(*) N = Data de Notificação, V = Data de Entrada em Vigor e C = Data Limite Para Comentários

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

G/SPS/N/ECU/117

Equador

México

G/SPS/N/ARG/169

Argentina

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/PHL/219

Filipinas

Alemanha

G/SPS/N/TUR/29

Turquia

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/PHL/220

Filipinas

Alemanha

G/SPS/N/PHL/221

Filipinas

Austrália

G/SPS/N/PHL/222

Filipinas

Itália

G/SPS/N/PHL/223

Filipinas

Países Baixos
(Holanda)

G/TBT/N/USA/807

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/USA/808

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os
países

Conteúdo
Datas (*)
Notifica-se a suspensão de ingresso ao Equador de animais vivos, material genético avícola e outros N: 04/04/2013
produtos de risco que possam transmitir o vírus H7N3 causador da influenza aviária altamente V: 11/03/2013
patogênica proveniente do México.
C: - - N: 05/04/2013
Notifica a publicação da Resolução SENASA Nº 82/13 com a qual se proíbe a vacinação anti-aftosa
V: - - na Zona Patagônia Norte A.
C: - - Notifica proibição temporária à importação de aves domésticas e silvestres e seus produtos, N: 05/04/2013
incluindo pintos do dia, ovos e sêmen provenientes de Schleswig-Holstein, distrito de Stormarn e V: 06/01/2013
Hessen, distrito de Waldeck-Frackenberg, Alemanha.
C: - - Notifica as características de “lokum” (delícia turca), para garantir a produção, preparação, N: 05/04/2013
processamento, armazenamento e manuseio, e colocando-o no mercado em conformidade com as V: 01/01/2014
condições técnicas e de higiene.
C: 04/06/2013
N: 05/04/2013
Notifica a proibição temporária da importação de aves domésticas e silvestres e seus produtos,
V: 20/02/2013
incluindo pintos de um dia, ovos e sêmen proveniente de Brandenburg, na Alemanha.
C: - - N: 05/04/2013
Notifica a proibição temporária da importação de aves domésticas e silvestres e seus produtos,
V: 11/03/2013
incluindo pintos de um dia, ovos e sêmen proveniente de Henley Brook, Austrália Ocidental.
C: - - Notifica a proibição temporária da importação de aves domésticas e silvestres e seus produtos, N: 05/04/2013
incluindo pintos de um dia, ovos e sêmen provenientes de Modena, região de Emilia Romagna, V: 12/03/2013
Itália.
C: - - Notifica a proibição temporária da importação de aves domésticas e silvestres e seus produtos, N: 05/04/2013
incluindo pintos de um dia, ovos e sêmen provenientes de Lochem, Província de Gerderland, V: 13/03/2013
Holanda.
C: - - N: 08/04/2013
Notifica o relatório dos Requisitos de informação e Rotulagem que regem a venda e análise de
V: - - Fertilizantes Comerciais.
C: 20/04/2013
Notifica a permissão de um recipiente adicional padronizado o qual fornece a indústria com a N: 08/04/2013
capacidade de utilizar um recipiente alternativo para embarque dos melões que ajuda a reduzir a V: - - danificação do produto.
C: 06/05/2013

(*) N = Data de Notificação, V = Data de Entrada em Vigor e C = Data Limite Para Comentários

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

G/TBT/N/CAN/365/Rev.1/A
dd.2

Canadá

G/SPS/N/CHL/431

Chile

G/SPS/N/EU/42

União Européia

G/SPS/N/PHL/224

Filipinas

G/SPS/N/CRI/117/Add.1

Costa Rica

G/TBT/N/COL/182/Add.1

Colômbia

G/TBT/N/ZAF/161

África do Sul

G/TBT/N/USA/809

Estados Unidos da
América

G/TBT/N/VNM/28

Vietname

G/TBT/N/VNM/27

Vietname

Notificados

Conteúdo
Datas (*)
Notifica que a proposta de inspeção de alimentos tem sido atualizada em base a comentários N: 08/04/2013
Aplicável a todos os
recebidos durante a primeira rodada de consultas sobre o modelo. Canadá está recebendo mais V: - - países
comentários sobre a proposta atualizada, até 21 de maio de 2013.
C: 21/05/2013
N: 09/04/2013
Notifica-se a adoção dos requisitos fitossanitários de importação para tubérculos de batata (Solanum
Uruguai
V: - - tuberosum L.) destinados ao consumo provenientes do Uruguai.
C: 08/06/2013
Notifica anexos para o projeto de regulamento conjunto que propõe LMR´s para o 2,4-D, N: 09/04/2013
Aplicável a todos os
beflubutamida, ciclanilida, diniconazol, fipronil, florasulame, metolachlor, e milbemectina, em V: - - países
determinadas commodities. Tais LMR´s são alterados.
C: 08/06/2013
Notifica a imposição da proibição temporária à importação de aves domésticas e selvagens, N: 09/04/2013
Países Baixos
incluindo pintos de um dia, ovos e sêmen provenientes de Zeewolde, província de Flevoland, V: 21/03/2013
(Holanda)
Holanda.
C: - - N: 09/04/2013
Aplicável a todos os Notifica a adoção e entrada em vigor dos requisitos para conceder o registro de agrotóxicos
V: 11/06/2013
países
microbiológicos de uso agrícola.
C: - - Notifica que o projeto de Decreto do Ministério da Fazenda e Crédito Público, com o qual N: 10/04/2013
Aplicável a todos os
regulamenta o Sistema Único nacional de informação e Rastreabilidade para licores, vinhos e outros V: 16/04/2013
países
produtos, que tem sido adotado e entrado em vigor.
C: - - Notifica o convite para pessoas interessadas a apresentar observações à intenção do Ministro de N: 09/04/2013
Aplicável a todos os
prescrever certas categorias de bens que são obrigados a ter uma denominação aplicada a eles, e V: - - países
informações que são necessárias para ser incluídas na descrição de tal comércio.
C: 21/06/2013
O FSIS está notificando a disponibilidade de e solicitando comentários sobre um projeto de guia de
N: 09/04/2013
Aplicável a todos os cumprimento para importadores americanos e corretores sobre o formulário eletrônico de pedidos de
V: - - países
inspeção de importação para carnes, carne de aves, e produtos de ovos através do Ambiente
C: 27/06/2013
Comercial Automatizado (ACE).
N: 10/04/2013
Aplicável a todos os Notifica regulamento técnico que especifica requisitos de gestão, bem como critérios de segurança
V: 16/01/2014
países
alimentar, para presunto cozido.
C: 09/07/2013
N: 10/04/2013
Aplicável a todos os Notifica regulamento técnico com o qual especifica requisitos de gestão, bem como critérios de
V: 16/01/2014
países
qualidade e de segurança para produtos de café.
C: 09/06/2013

(*) N = Data de Notificação, V = Data de Entrada em Vigor e C = Data Limite Para Comentários

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

Conteúdo

G/TBT/N/CHN/955

China

Aplicável a todos os Notifica normativa com a qual especifica os princípios básicos, conteúdos e requisitos de rotulagem
países
para ração animal, aditivo para ração animal e materiais de rótulos para ração animal.

G/SPS/N/NZL/491

Nova Zelândia
(Aotearoa)

Aplicável a todos os Notifica documento que contém detalhes técnicos sobre propostas de alteração das Normas dos
países
Alimentos, de 2012 da Nova Zelândia (Limites Máximos Residuais de compostos agrícolas).

G/SPS/N/COL/193/Add.1

Colômbia

G/SPS/N/COL/195/Add.1

Colômbia

G/SPS/N/LKA/34/Add.1

Sri Lanka

G/SPS/N/USA/2531

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/USA/2530

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/USA/2528

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/USA/2527

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/USA/2529

Estados Unidos da
América

Notifica-se a adoção, publicação e entrada em vigor do regulamento técnico sobre os requisitos que
Aplicável a todos os
devem cumprir os materiais, objetos, embalagens e equipamentos celulósicos e seus aditivos
países
destinados a entrar em contato com alimentos e bebidas alcoólicas para consumo humano.
Notifica-se a adoção, publicação e entrada em vigor do regulamento técnico sobre os requisitos que
Aplicável a todos os
devem cumprir os materiais, objetos, embalagens e equipamentos de vidro e cerâmicas destinados a
países
entrar em contato com alimentos e bebidas alcoólicas para consumo humano.
Aplicável a todos os Modificação de data limite para apresentação de observações e a data proposta de adoção,
países
publicação e entrada em vigor, do projeto de regulamento alimentício – sal iodado, de 2013

Datas (*)
N: 10/04/2013
V: 10/01/2014
C: 09/06/2013
N: 10/04/2013
V: 18/07/2013
C: 05/06/2013
N: 12/04/2013
V: 28/03/2014
C: - - N: 12/04/2013
V: 28/03/2014
C: - - N: 11/04/2013
V: 12/11/2013
C: 09/07/2013
N: 11/04/2013
V: 27/03/2013
C: 28/05/2013

Link

Estabelece níveis de tolerância do agrotóxico tiametoxam dentro e na superfície do chá preto e
Aplicável a todos os
modifica os níveis de tolerância de resíduos de tiametoxam vigentes no interior ou na superfície do
países
café.
Notifica o aumento dos níveis de tolerância de resíduos de abamectina (conhecida também como
N: 11/04/2013
Aplicável a todos os avermectina B1), uma mistura de avermectinas que contêm um mínimo um mínimo de 80% de
V: 27/03/2013
países
avermectina B1a e um máximo de 20% do isômero delta-8,9 da avermectina, no interior ou na
C: 28/05/2013
superfície do algodão e do morango.
N: 11/04/2013
Aplicável a todos os Notifica regulamento que estabelece os níveis de tolerância para resíduos do agrotóxico
V: 05/04/2013
países
flumioxazina no interior ou na superfície de diversos produtos.
C: 04/06/2013
N: 11/04/2013
Aplicável a todos os Notifica o regulamento que institui níveis de tolerância de resíduos do agrotóxico amitraz em mel e
V: 20/03/2013
países
em favos de mel, no interior ou na superfície.
C: 20/05/2013
Notifica regulamento que constitui níveis de tolerância do agrotóxico clotianidina no interior ou na N: 11/04/2013
Aplicável a todos os
superfície de folhas secas de chá preto e aumenta os níveis de tolerância em pimenta para que os V: 29/03/2013
países
intervalos prévios à colheita sejam mais breves.
C: 28/05/2013

(*) N = Data de Notificação, V = Data de Entrada em Vigor e C = Data Limite Para Comentários
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

Conteúdo

G/SPS/N/MEX/234

México

Aplicável a todos os Notifica a norma que visa estabelecer as especificações sanitárias e comerciais de devem observar o
países
cacau, o chocolate, os produtos similares e os derivados do cacau.

G/SPS/N/USA/2532

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os Notificação do regulamento que constitui os níveis de tolerância de resíduos de benzoato de
países
emamectina no interior ou na superfície de hortaliças cucurbitáceas (grupo de cultivos 9).

G/SPS/N/UKR/88

Ucrânia

Bulgária

Notifica o cancelamento da proibição das importações de aves, produtos de aves e matérias-primas
para o território da Ucrânia a partir do território da Bulgária.

G/SPS/N/UKR/87

Ucrânia

Estónia

Notifica o cancelamento da proibição das importações de aves, produtos de aves e matérias-primas
para o território da Ucrânia a partir do território da Estónia.

G/SPS/N/TPKM/284

Taiwan

G/SPS/N/THA/215

Tailândia

G/SPS/N/ALB/160

Albânia

União Européia

G/SPS/GEN/1241/CORR.1

Secretariado

Não se aplica

G/SPS/N/EU/33/Add.3

União Européia

Aplicável a todos os Notifica a adoção, publicação e entrada em vigor, da proposta notificada em G/SPS/N/EU/33
países
(17/08/2012) sobre o título Regulamento (UE) Nº 294/2013 de Comissão, de 14/03/2013.

G/SPS/N/TPKM/275/Add.1

Taiwan

Aplicável a todos os Propõe alterações, adoção, publicação e entrada em vigor, da norma de Saneamento para Utensílios
países
de alimentos, recipientes e embalagens com bisfenol A.

Aplicável a todos os
Notifica a modificação das normativas relativas às especificações do citrato de sódio.
países
Aplicável a todos os O Ministério de Saúde Pública da Tailândia propõe definir sobre o leite de vaca cru, como leite cru
países
proveniente de vacas, sem tratamento térmico, bem como qualidades e padrões.
Notifica o regulamento pelo qual se aprovam os modelos de certificados de exportação para os
produtos de pesca, moluscos bivalves vivos, equinodermos, tunicados e gastrópodes marinos
destinados ao consumo humano para os Estados membros da UE.
Corrige informações sobre dois documentos divulgados em 2012.

(*) N = Data de Notificação, V = Data de Entrada em Vigor e C = Data Limite Para Comentários

Datas (*)
N: 11/04/2013
V: - - C: 06/06/2013
N: 12/04/2013
V: 27/03/2013
C: 28/05/2013
N: 12/04/2013
V: 12/03/2013
C: - - N: 12/04/2013
V: 12/03/2013
C: - - N: 12/04/2013
V: - - C: 11/06/2013
N: 12/04/2013
V: - - C: 11/06/2013
N: 12/04/2013
V: 08/03/2013
C: - - N: 12/04/2013
V: - - C: - - N: 15/04/2013
V: 06/04/2013
C: - - N: 15/04/2013
V: 09/04/2013
C: - - -

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

G/SPS/N/CAN/672

Canadá

Aplicável a todos os Inicia consulta sobre os LMRs do Canadá para o agrotóxico fenamidona no interior ou na superfície
países
de hortaliças de folha do gênero Brassica e em folhas e caules de nabo.

G/SPS/N/CAN/670

Canadá

Aplicável a todos os Consulta pública relativa aos LMR do Canadá para o agrotóxico glufosinato de amônia, em frutas
países
de caroço e em “bushberries”

G/SPS/N/CAN/669

Canadá

Aplicável a todos os Consulta pública sobre os limites máximos residuais – LMR de S-metolacloro no interior ou na
países
superfície de amendoim.

G/SPS/N/USA/2533

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os Regulamento sobre o estabelecimento de níveis de tolerância de dinotefuran no interior ou na
países
superfície de todos os produtos alimentícios / rações.

G/SPS/N/SAU/46

Arábia Saudita

Projeto de regulamento técnico específico para batatas fritas, abrangendo os bastões e as fatias, para
Aplicável a todos os
o consumo direto, da espécie Solanum tuberosum L., incluindo as batatas fritas elaboradas de
países
batatas secas.

G/SPS/N/SAU/47

Arábia Saudita

Aplicável a todos os Projeto de regulamento técnico que estabelece os requisitos gerais para as embalagens de plástico
países
destinadas ao contato com alimentos.

G/SPS/N/SAU/45

Arábia Saudita

Aplicável a todos os Projeto de regulamento técnico específico para chá preto e não inclui chá preto com sabor
países
(aromatizado), chá verde nem o chá instantâneo.

G/SPS/N/SAU/44

Arábia Saudita

Notifica projeto de regulamento técnico que trata da carne marinada resfriada, incluindo carnes
Aplicável a todos os
vermelhas e carne de coelho, de avestruz e de aves domésticas (de animais inteiros ou em pedaços)
países
e não inclui os produtos cárneos cobertos com miolo de pão e massa.

G/SPS/N/SAU/43

Arábia Saudita

Aplicável a todos os Notifica projeto de regulamento técnico que trata de vários produtos da pastelaria árabe (Maamul)
países
destinados ao consumo humano direto.

G/SPS/N/SAU/42

Arábia Saudita

Aplicável a todos os Requisitos relativos ao uso das informações nutricionais e terapêuticas nos rótulos dos alimentos e
países
onde o exijam as autoridades competentes em matéria de publicidade.

(*) N = Data de Notificação, V = Data de Entrada em Vigor e C = Data Limite Para Comentários

Conteúdo

Datas (*)
N: 15/04/2013
V: - - C: 23/06/2013
N: 15/04/2013
V: - - C: 23/06/2013
N: 15/04/2013
V: - - C: 23/06/2013
N: 16/04/2013
V: 10/04/2013
C: 10/06/2013
N: 16/04/2013
V: - - C: 15/06/2013
N: 16/04/2013
V: - - C: 15/06/2013
N: 16/04/2013
V: - - C: 15/06/2013
N: 16/04/2013
V: - - C: 15/06/2013
N: 16/04/2013
V: - - C: 15/06/2013
N: 16/04/2013
V: - - C: 15/06/2013

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

G/SPS/N/ZWE/2

Zimbabwe

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/QAT/312

Qatar

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/SGP/15

Singapura

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/UKR/91

Ucrânia

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/RUS/17/Suppl.1

Secretariado

G/SPS/N/ZWE/4

Zimbabwe

G/SPS/N/SGP/48

Singapura

G/SPS/N/AUS/310/Add.1

Austrália

G/SPS/N/CHL/430/Add.1

Chile

Conteúdo
Projeto de regulamento que descreve o procedimento a ser seguido quando uma empresa do sector
alimentar deve ser inspecionada para verificar a conformidade com os requisitos básicos de higiene,
bem como para verificar a existência de processos de fabricação de alimentos autênticos.
Regulamento técnico que trata de definições, requisitos, períodos de validade obrigatória para
produtos alimentares (carne e produtos de carne - leite e produtos lácteos - produtos alimentícios
para crianças - alimentos frescos e prontos para consumo).
Projeto de modificação do regulamento sobre produtos alimentícios, de 2013, onde modifica o
Anexo 12, indicando que o conteúdo de nutrientes se pode especificar em mcg, mg ou g, ou em
outras unidades de medida apropriadas.
Projeto de Lei que apresenta uma versão revisada da Lei de Padronização da Ucrânia, com
alterações de terminologia, disposições sobre a supressão de aplicação obrigatória de normas e sobre
a criação de um órgão nacional de padronização não estatal que terá as faculdades necessárias, em
particular para elaborar e adotar normas.

Datas (*)
N: 17/04/2013
V: 10/09/2013
C: 30/06/2013
N: 17/04/2013
V: - - C: 24/05/2013
N: 16/04/2013
V: 01/08/2013
C: 15/06/2013

Link

N: 16/04/2013
V: - - C: 15/06/2013

N: 16/04/2013
Aplicável a todos os A Delegação da UE disponibiliza tradução não oficial para o Inglês, do documento que faz
V: - - países
referência a notificação G/TBT/N/RUS/17.
C: - - Projetos de regulamentação que estipulam os requisitos (SPS) e os procedimentos a serem seguidos N: 18/04/2013
Aplicável a todos os
para ter qualquer produto de água mineral natural a ser certificada como adequada para venda no V: 20/10/2013
países
Zimbábue.
C: 10/06/2013
Projeto de revisão dos regulamentos em alimentos com alterações para permitir o uso de nove novos
aditivos alimentares; para especificação das categorias de uso para o conservante químico dimetil
N: 17/04/2013
Aplicável a todos os dicarbonato; para especificar limites máximos para os quatro constituintes acidentais; para permitir
V: 01/08/2013
países
o uso da polidextrose na fórmula infantil, até um máximo permitido no nível de 0,2 g por 100 ml;
C: 16/06/2013
para fazer alterações editoriais para o formato da informação nutricional painel (NIP) (sob o
duodécimo programa).
N: 18/04/2013
Relatório final para a análise não-regulamentada da política existente para a fruta lichia fresca da
Taiwan, Vietname
V: 15/04/2013
Chinês Taipé e Vietnã, em resposta ao requerimento de acesso ao mercado australiano.
C: - - Modifica a data limite para apresentação de comentários aos requisitos fitossanitários de importação N: 19/04/2013
Peru
de frutas frescas de abacate (Persea americana) variedade Hass, procedentes dos departamentos do V: - - Peru especificados no regulamento.
C: 28/05/2013

(*) N = Data de Notificação, V = Data de Entrada em Vigor e C = Data Limite Para Comentários
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

G/SPS/N/RUS/18/Suppl.1

Secretariado

G/SPS/N/CHL/432

Chile

G/SPS/N/IDN/62

Indonésia

G/SPS/N/CAN/673

Canadá

G/TBT/N/BHR/288

Bahrain

G/TBT/N/BHR/290

Bahrain

G/TBT/N/BHR/293

Bahrain

G/TBT/N/BHR/294

Bahrain

G/TBT/N/BHR/295

Bahrain

G/TBT/N/BHR/296

Bahrain

Notificados

Conteúdo
Datas (*)
Notifica a disponibilidade da tradução não oficial para o inglês do documento constante na
N: 19/04/2013
Aplicável a todos os notificação G/SPS/N/RUS/18 que trata do Regulamento técnico com os requisitos de segurança
V: - - países
comuns para a carne e os produtos cárneos, para sua produção, armazenamento, comercialização,
C: - - transporte e uso e que são obrigatórias no território da União Aduaneira.
N: 18/04/2013
Determinam-se medidas preventivas nos centros de inseminação artificial dos países nos quais a
União Européia
V: 18/04/2013
enfermidade do VSB tem sido declarada e que exportem sêmen bovino ao Chile.
C: - - Regulamento do Ministro da Agricultura nº 44/Permentan/OT.140/4/2013 que trata da proibição de N: 19/04/2013
China
importação de aves e / ou produtos avícolas da República Popular da China para o território da V: 10/04/2013
República da Indonésia.
C: - - Documento que fornece informações sobre a modificação da Saúde do Canadá da lista de alimentos N: 19/04/2013
Aplicável a todos os
de levedura permitidos para habilitar o uso de sulfato de amônio como nutriente do fermento na V: 17/04/2013
países
fabricação de ale, cerveja, licor de malte, cerveja preta e ”stout”.
C: 30/06/2013
Projeto de regulamento técnico que especifica os requisitos estabelecidos no Padrão do Golfo GSO N: 19/04/2013
Aplicável a todos os
(1331) para camarões desidratados sob cláusulas 7 e 8 (embalagem e rotulagem) como requisitos V: - - países
obrigatórios.
C: 18/06/2013
N: 19/04/2013
Aplicável a todos os Projeto de regulamento técnico que especifica os requisitos estabelecidos no Padrão do Golfo GSO
V: - - países
para malte de cevada, sob cláusulas 5 e 8 (embalagem e rotulagem) como requisitos obrigatórios.
C: 18/06/2013
Projeto de regulamento técnico que especifica os requisitos estabelecidos na norma GSO "óleo de N: 19/04/2013
Aplicável a todos os
gérmen de trigo comestível" sob as cláusulas 5 e 8 (rotulagem e embalagem), como requisitos V: - - países
obrigatórios.
C: 18/06/2013
Projeto de regulamento técnico que especifica os requisitos estabelecidos na Norma do Golfo GSO N: 19/04/2013
Aplicável a todos os
para cereais, leguminosas e produtos derivados – “freekeh" sob as cláusulas 5 e 8 (embalagem e V: - - países
rotulagem), como requisitos obrigatórios.
C: 18/06/2013
N: 19/04/2013
Aplicável a todos os Projeto de regulamento técnico que especifica os requisitos estabelecidos na Norma do Golfo GSO
V: - - países
para fígado congelado, sob as cláusulas 5 e 9 (embalagem e rotulagem) como obrigatórios.
C: 18/06/2013
Projeto de regulamento técnico que especifica os requisitos enunciados no Padrão do Golfo GSO N: 19/04/2013
Aplicável a todos os
para Sementes de girassol, sob cláusulas 7 e 8 (embalagem e rotulagem) como requisitos V: - - países
obrigatórios.
C: 18/06/2013

(*) N = Data de Notificação, V = Data de Entrada em Vigor e C = Data Limite Para Comentários

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

G/SPS/N/RUS/14/Add.1

Rússia

G/SPS/N/CAN/671

Canadá

G/SPS/N/ZWE/3

Zimbabwe

G/SPS/N/USA/2534

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/RUS/23

Rússia

G/SPS/GEN/1241

Secretariado

G/SPS/N/CAN/674

Canadá

G/SPS/N/CAN/675

Canadá

G/SPS/N/CAN/676

Canadá

Notificados

Conteúdo
Datas (*)
Alterações à Decisão da Comissão da União Aduaneira No. 834 de 18 de outubro de 2011, no
N: 19/04/2013
Aplicável a todos os Sistema Comum de Inspeção Conjunta de objetos e mercadorias de amostragem (Produtos)
V: 01/08/2013
países
submetidos a controle veterinário (Supervisão). Altera a data de adoção, publicação e entrada em
C: 18/06/2013
vigor.
N: 15/04/2013
Aplicável a todos os Abre consulta pública relativa aos limites máximos residuais (LMR´s) de prometrina no interior ou
V: - - países
na superfície do aipo-rábano.
C: 23/06/2013
Projeto de regulamento que institui um sistema de inspeção de embalagens de alimentos, N: 17/04/2013
Aplicável a todos os
processamento ou instalações de fabricação antes dos respectivos produtos possam ser certificados V: 10/09/2013
países
como aptos para a importação ou exportação.
C: 01/06/2013
Propõe alterar os regulamentos sobre as especificações nutricionais e de rotulagem para fórmula N: 19/04/2013
Aplicável a todos os
infantil visando adicionar o mineral selênio à lista de nutrientes necessários e estabelecer níveis V: - - países
mínimos e máximos de selênio nas fórmulas infantis.
C: 01/08/2013
Projeto de decisão do Colegiado da Comissão Econômica da Eurásia sobre alterações aos requisitos N: 19/04/2013
Aplicável a todos os
comuns veterinários (veterinários e sanitários), adotados pela Decisão da Comissão da União V: 01/08/2013
países
Aduaneira (UA) n º 317 de 18 de junho de 2010.
C: 18/06/2013
Relatório da Secretaria da OMC com o qual se enumeram todos os documentos apresentados pelos
N: 04/04/2013
Aplicável a todos os Membros, os observadores e as organizações internacionais intergovernamentais observadores, bem
V: - - países
como os preparados pela Secretaria, relacionados com o acordo sobre a aplicação de medidas SPS,
C: - - durante o ano de 2012.
N: 22/04/2013
Aplicável a todos os Proposta de limite máximo residual - LMR para flumioxazin no interior ou na superfície de árvores
V: - - países
de nozes.
C: 01/07/2013
N: 22/04/2013
Aplicável a todos os Proposta de limites máximos residuais - LMR para o fungicida boscalide no interior ou na superfície
V: - - países
das hortaliças Brassica e alface de estufa.
C: 01/07/2013
N: 22/04/2013
Aplicável a todos os Proposta de limites máximos residuais - LMR para o agrotóxico Quizalofope-etil no interior ou na
V: - - países
superfície dos grãos de tremoço.
C: 01/07/2013

(*) N = Data de Notificação, V = Data de Entrada em Vigor e C = Data Limite Para Comentários

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

Conteúdo

G/SPS/N/CAN/677

Canadá

Aplicável a todos os Proposta de limites máximos residuais - LMR para o agrotóxico Piriproxifen no interior ou na
países
superfície de beringela.

G/SPS/N/VNM/42

Vietname

Aplicável a todos os Projeto de regulamento que especifica os requisitos e critérios de segurança alimentar para presunto
países
cozido no território do Vietname.

G/SPS/N/VNM/43

Vietname

Aplicável a todos os Projeto de regulamento que especifica os requisitos de gestão e critérios de segurança e qualidade
países
dos alimentos dietéticos destinados a fins medicinais específicos no território do Vietname.

G/SPS/N/VNM/44

Vietname

Projeto de regulamento que especifica os requisitos técnicos de qualidade, higiene e segurança para
Aplicável a todos os
o vidro, porcelana ou utensílios esmaltados, recipientes e embalagens em contato direto com
países
alimentos.

G/SPS/N/VNM/45

Vietname

Aplicável a todos os Projeto de regulamento que especifica os requisitos e critérios de qualidade e segurança para
países
produtos de café.

G/SPS/N/VNM/46

Vietname

Aplicável a todos os Projeto de regulamento que especifica os requisitos e critérios de qualidade e segurança para sorvete
países
no território vietnamita.

G/SPS/N/EU/31/Add.1

União Européia

G/SPS/N/USA/1941/Add.2

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/SGP/49

Singapura

G/SPS/N/RUS/15/Add.1

Rússia

LMR´s propostos para o agrotóxico fosmete em azeitonas de mesa e de colza notificado em
Aplicável a todos os
G/SPS/N/EU/31 (3 de Agosto de 2012) foram adotados como "Regulamento da Comissão (UE) n º
países
293/2013, de 20 de marco de 2013.
Notifica resposta aos comentários recebidos e faz versões finais disponíveis das fichas de dados,
Aplicável a todos os
com mudanças em resposta a comentários; bem como a adoção, publicação e entrada em vigor da
países
regulamentação.
Aplicável a todos os
Notifica a alteração dos requisitos veterinários para a importação de cavalos.
países
Aplicável a todos os Notifica alterações aos requisitos veterinários comuns (veterinários e sanitários) No. 317 de 18 de
países
junho de 2010.

(*) N = Data de Notificação, V = Data de Entrada em Vigor e C = Data Limite Para Comentários

Datas (*)
N: 22/04/2013
V: - - C: 01/07/2013
N: 22/04/2013
V: 30/06/2013
C: 21/06/2013
N: 22/04/2013
V: 30/06/2013
C: 21/06/2013
N: 22/04/2013
V: 30/06/2014
C: 21/06/2013
N: 22/04/2013
V: 30/06/2014
C: 21/06/2013
N: 22/04/2013
V: 30/06/2014
C: 21/06/2013
N: 23/04/2013
V: 06/10/2013
C: - - N: 23/04/2013
V: 20/05/2013
C: 22/06/2013
N: 19/04/2013
V: 20/06/2013
C: 18/06/2013
N: 19/04/2013
V: 01/06/2013
C: - - -

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

Conteúdo

G/SPS/N/USA/2535

Estados Unidos da
América

Egipto

G/SPS/N/TPKM/285

Taiwan

G/SPS/N/MEX/235

México

G/SPS/N/JPN/314

Japão

Aplicável a todos os Autoriza o uso de acetato de cálcio e óxido de cálcio como aditivos alimentares e a instituição de
países
padrões e especificações para essas substâncias.

G/SPS/N/JPN/313

Japão

Aplicável a todos os Designa o esquilo de “Finlayson” e o pequeno mangusto indiano como Espécies Exóticas Invasoras
países
(IAS), que são atualmente designados como Espécies Exóticas Sem Categoria (UAS).

G/SPS/N/MAR/35

Marrocos

Propõe regulamentação para a importação de laranjas e tangerinas frescas do Egito.

Aplicável a todos os Projeto de alteração para proteger a segurança dos consumidores, ao estipular que os produtos de
países
álcool não terão substâncias tóxicas ou qualquer outro material prejudicial à saúde humana.
Espanha

Requisitos fitossanitários para a importação de grão de arroz (Oryza sativa L.) polido originário e
procedente da Espanha.

Aplicável a todos os
Projeto de decreto que regulamenta a comercialização de azeites e óleos de bagaço de azeitona
países

(*) N = Data de Notificação, V = Data de Entrada em Vigor e C = Data Limite Para Comentários

Datas (*)
N: 23/04/2013
V: - - C: 17/06/2013
N: 23/04/2013
V: - - C: 22/06/2013
N: 23/04/2013
V: - - C: 17/06/2013
N: 23/04/2013
V: - - C: 22/06/2013
N: 23/04/2013
V: 01/09/2013
C: 22/06/2013
N: 24/04/2013
V: - - C: 23/06/2013

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

G/SPS/N/ECU/118

Equador

Notificados
África do Sul, Arábia
Saudita, Argentina,
Bangladesh, Belize,
Brasil, Burundi,
Butão, Camarões,
Cambodja,
Centro-africana,
República, China,
Comores, Costa Rica,
Cuba, Dominica,
Dominicana,
República, Estados
Unidos da América,
Etiópia, Filipinas,
Guatemala,
Honduras, Iémen,
Índia, Indonésia, Irão,
Jamaica, Japão, Laos,
Madagáscar, Malásia,
Malawi, Maurícia,
México, Myanmar
(antiga Birmânia),
Nepal, Nicarágua,
Papua-Nova Guiné,
Paquistão, Paraguai,
Porto Rico, Quénia,
Reunião, Ruanda,
Santa Helena,
Somália, Sri Lanka,
Suazilândia,
Tailândia, Taiwan,

(*) N = Data de Notificação, V = Data de Entrada em Vigor e C = Data Limite Para Comentários

Conteúdo

Datas (*)

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Tanzânia,
Timor-Leste,
Vietname, Virgens
Americanas, Ilhas,
Virgens Britânicas,
Ilhas, Zimbabwe

N: 24/04/2013
Proíbe as importações de material propagativo de todas as espécies comerciais de cítricos e outras
V: 15/04/2013
Rutáceas.
C: - - -

(*) N = Data de Notificação, V = Data de Entrada em Vigor e C = Data Limite Para Comentários
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

G/SPS/N/ARG/170

Argentina

G/SPS/GEN/1242

Coreia do Sul

G/TBT/N/ARG/93/Add.2

Argentina

G/TBT/N/ISR/673

Israel

G/TBT/N/UKR/92

Ucrânia

Institui que é necessário, na importação de peixes e produtos da pesca relevantes para a Ucrânia, a
Aplicável a todos os
apresentação de um documento sobre a validação dos recursos bio hídricos atingir legalidade ou
países
documento similar, confirmado pela autoridade competente de um Estado estrangeiro.

G/TBT/N/TPKM/131/Add.1

Taiwan

Aplicável a todos os Notifica a promulgação e a adoção do regulamento proposto sobre as disposições parcialmente
países
alteradas do Projeto de Regulamento da Inspeção de alimentos importados e produtos relacionados.

G/SPS/N/MEX/236

México

China, Malásia,
Suspensão temporária das importações de crustáceos de países com a Síndrome da Mortalidade
Tailândia, Vietname Precoce (EMS) ou Síndrome da Necrose Aguda do hepatopâncreas (AHPNS).

Ucrânia

Alemanha, Áustria,
Bélgica, Espanha,
França, Itália,
Notifica a proibição de importação para Ucrânia de gado pequeno e de gado de grande porte e de N: 26/04/2013
Luxemburgo, Países
seus materiais genéticos (produtos sêmen e embriões) procedentes dos países notificados, em V: 10/04/2013
Baixos (Holanda),
decorrência aos achados de doenças de animais causadas pelo vírus Schmallenberg.
C: - - Reino Unido da
Grã-Bretanha e
Irlanda do Norte

G/SPS/N/UKR/89

Notificados

Conteúdo

Aplicável a todos os Projeto de resolução pelo qual se aprovam os requisitos sanitários para a importação à República da
países
Argentina, de ovos férteis de aves silvestres para incubação.
Aplicável a todos os
Notifica mudanças de funções relacionadas a SPS dentro e entre as agências governamentais.
países
Informa a Resolução C. nº 130/2013 do INV argentino com a qual altera o item 9 do tópico I do
Aplicável a todos os
Anexo I da Resolução INV nº C. 1/2003, sobre a classificação dos vinhos espumantes e espumantes
países
segundo seu conteúdo de açúcar.
Aplicável a todos os
Propõe revisão da Norma obrigatória de Israel SI 597 e Norma SI 769 sobre a pluma de algodão.
países

(*) N = Data de Notificação, V = Data de Entrada em Vigor e C = Data Limite Para Comentários

Datas (*)
N: 24/04/2013
V: - - C: 23/06/2013
N: 24/04/2013
V: - - C: - - N: 23/04/2013
V: - - C: - - N: 23/04/2013
V: - - C: 22/06/2013
N: 25/04/2013
V: - - C: - - N: 25/04/2013
V: 03/04/2013
C: - - N: 26/04/2013
V: 15/04/2013
C: - - -

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

G/SPS/N/PER/478

Peru

Bolívia, Brasil

G/SPS/N/CAN/678

Canadá

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CAN/679

Canadá

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/PER/45

Peru

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CAN/680

Canadá

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CAN/681

Canadá

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/USA/2508/Add.2

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/USA/2502/Add.2

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/USA/2503/Add.2

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os
países

Conteúdo
Datas (*)
Estabelece os requisitos fitossanitários para cumprimento obrigatório no trânsito internacional por
território peruano de madeira moldurada, serrada, para tábuas e para frisos, sem tratamento algum, N: 29/04/2013
ou travessas de madeira sem impregnação, das espécies cumaru (Dipteryx odorata), ipê (Tabebuia V: 14/03/2013
spp.), garapa (Apuleia leiocarpa), jatobá (Hymenaea courbaril) e tauari (Couratari spp) de origem e C: - - procedência boliviana e brasileira.
N: 28/04/2013
Propõe LMR para o agrotóxico metalaxil no interior, parte superior e no tronco da commodity
V: - - brássicas e de frutos hotícolas.
C: 07/07/2013
N: 29/04/2013
Proposta de LMR para o agrotóxico clotianidina no interior ou na superfície de colza e de mostarda
V: - - condimento.
C: 07/07/2013
Estabelece normas e procedimentos das funções do SENASA em matéria de produção orgânica, N: 30/04/2013
para a fiscalização respectiva em nível nacional, visando dar garantias do produto orgânico ao V: - - mercado nacional e internacional.
C: 22/07/2013
N: 30/04/2013
Proposta de LMR para o agrotóxico metconazol no interior ou na superfície de diversos produtos.
V: - - C: 07/07/2013
N: 30/04/2013
Proposta de LMR para o agrotóxico bifenazato no interior ou na superfície de frutos de caroço.
V: - - C: 07/07/2013
Estende-se o período para comentários para o projeto de avaliação qualitativa dos riscos relativos à
N: 30/04/2013
combinações de atividades e produtos alimentícios, em particular as que se realizam num
V: - - estabelecimento anexo a uma exploração agropecuária (não incluídas na definição de exploração
C: 16/09/2013
agropecuária).
Estende-se o período de comentários e para a coleta de informação, para a regra proposta sobre boas N: 30/04/2013
práticas de fabricação e análise de perigos e controles preventivos baseados no risco para a V: - - alimentação humana.
C: 16/09/2013
Estende-se o período de comentários e para a coleta de informação, para a regra proposta de normas N: 30/04/2013
para o cultivo, colheita, embalagem e de produção das terras arrendadas, de frutas e hortaliças V: - - cultivadas para consumo humano.
C: 16/09/2013

(*) N = Data de Notificação, V = Data de Entrada em Vigor e C = Data Limite Para Comentários

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

G/TBT/N/EGY/34

Egipto

G/SPS/GEN/1243

Peru

Notificados

Datas (*)
N: 30/04/2013
Aplicável a todos os Decreto Ministerial n º 93-2013 para a aplicação das normas egípcias obrigatórias relativas aos
V: 24/08/2013
países
produtos alimentares.
C: 29/06/2013
Comunica que a República do Peru é reconhecida pela Comunicade Andina, como país livre das N: 29/04/2013
Aplicável a todos os
pragas Guignardia citricarpa (mancha negra dos cítricos), Elsinoe australis (sarna da laranjeira doce) V: - - países
y Xanthomonas axonopodis pv. Citri (cancro dos cítricos),
C: - - -

(*) N = Data de Notificação, V = Data de Entrada em Vigor e C = Data Limite Para Comentários

Conteúdo

Link
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