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

Conteúdo
Notifica a consulta pública visando críticas e sugestões sobre proposta de Resolução que dispõe
Aplicável a todos os sobre o ingrediente ativo M34 - METCONAZOL, na Relação de Monografias dos Ingredientes
países
Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira; para ser empregado na
aplicação foliar em várias culturas de commodities agrícolas.
Notifica a adoção do projeto de regulamento da Comissão com o qual altera e retifica o regulamento
Aplicável a todos os
da Comissão (UE) nº 10/2011 sobre materiais e objetos destinados a entrar em contato com os
países
alimentos.
Notifica anexos ao projeto de regulamento da Comissão que altera os anexos II, III e V do
Aplicável a todos os Regulamento (CE) n º 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos
países
limites máximos de resíduos - LMR para asulam, cianamida, dicloran, flumioxazin,
flupirsulfurão-metilo, e picolinafena e propisocloro em determinados produtos.

G/SPS/N/BRA/928

Brasil

G/SPS/N/EU/57/Add.1

União Européia

G/SPS/N/EU/69

União Européia

G/SPS/N/PER/525

Peru

Estados Unidos da
América

G/TBT/N/TPKM/158

Taiwan

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CAN/806

Canadá

Aplicável a todos os
países

G/SPS/GEN/1324

ITC

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/JPN/337

Japão

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/JPN/338

Japão

Aplicável a todos os
países

Datas (*)

Link

N: 01/04/2014
V: - - C: 26/04/2014
N: 01/04/2014
V: 24/03/2014
C: - - N: 01/04/2014
V: - - C: 31/05/2014

N: 01/04/2014
Notifica proposta dos requisitos fitossanitários para plantas de cereja (Prunus avium) de origem e
V: - - procedência dos Estados Unidos de América para sua importação ao Peru.
C: 31/05/2014
N: 01/04/2014
Notifica anúncio com o qual dispõe de alterações da Lei de Administração de Segurança e Higiene
V: 05/02/2014
Alimentar.
C: - - N: 01/04/2014
Propõe o limite máximo residual - LMR para o agrotóxico halosulfuron-metilo em várias
V: - - commodities alimentícias
C: 04/06/2014
O Centro de Comércio Internacional Informa o prosseguimento de seus esforços para ajudar as N: 02/04/2014
empresas a atender ás exigências técnicas e providencia uma atualização dos projetos de interesse ao V: - - Comitê SPS.
C: - - Propõe revisão da Portaria Ministerial dos padrões e especificações para a segurança de alimentos N: 02/04/2014
para animais de estimação visando a adição dos níveis máximos de nitrito de sódio e melamina em V: - - ração animal.
C: 01/06/2014
N: 02/04/2014
Notifica proposta de limite máximo residual – LMR para o agrotóxico oxina de cobre em várias
V: - - commodities agrícolas.
C: 01/06/2014

(*) 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/JPN/339

Japão

G/SPS/N/RUS/50

Rússia

G/SPS/N/MEX/239/Add.1

México

G/SPS/N/PER/526

Peru

G/SPS/N/RUS/41/Add.1

Rússia

G/SPS/N/USA/2647

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/CAN/807

Canadá

G/SPS/N/RUS/51

Rússia

Notificados

Conteúdo
O Ministério da Saúde, do Trabalho e do Bem-Estar japonês propõe a retirada de todos os limites
Aplicável a todos os máximos residuais provisórios – LMR estabelecidos no momento da introdução do sistema de lista
países
positiva para 29 produtos químicos, agrotóxicos e medicamentos veterinários, em várias
commodities agrícolas e de origem animal.
Notifica a introdução de alterações às exigências comuns sanitárias - epidemiológicas e de higiene
Aplicável a todos os
para produtos que estão submetidos à supervisão sanitária – epidemiológica (controle), adotadas
países
pela Decisão da Comissão da União Aduaneira nº 299, de 28/05/2010.

Datas (*)

Link

N: 02/04/2014
V: - - C: 01/06/2014

N: 02/04/2014
V: 01/11/2014
C: 01/06/2014
N: 02/04/2014
Aplicável a todos os Notifica que o projeto de Acordo pelo qual se estabelecem as medidas de mitigação de risco para a
V: 19/03/2014
países
importação de tubérculo de batata para o México, foi adotado e publicado o acordo definitivo.
C: - - Comunica que está submetendo a consulta pública a proposta de requisitos fitossanitários para a N: 02/04/2014
Estados Unidos da
importação de plantas de quiuí (Actinidia deliciosa e Actinidia chinensis) de origem e procedência V: - - América
dos Estados Unidos da América.
C: 01/06/2014
Notifica correspondência nº FS-AS-8/4439, de 25/03/2014 com a qual introduz restrição temporária
de aves vivas, ovos para incubação, penugem e penas, carne de aves e produtos avícolas que não
foram tratados com calor (não menos do que 70 ° C), alimentos para animais e aditivos para ração N: 02/04/2014
Países Baixos
animal de aves (exceto aditivos de ração animal de síntese química e microbiológica), equipamentos V: 31/03/2014
(Holanda)
anteriormente utilizados para manutenção, abate e corte de aves. Em decorrência do surto de gripe C: - - aviária no território do município Zaltbommel da província de Gelderland, Holanda. Modificando o
conteúdo e de escopo da normativa prévia notificada.
O Serviço de Saúde Animal e Vegetal (APHIS) comunica que está determinado a necessidade de N: 02/04/2014
Aplicável a todos os
acrescentar imediatamente para o Manual de Proteção de Plantas e Tratamento Quarentenário V: - - países
esquemas de tratamento para vários produtos de origem vegetal.
C: 27/05/2014
N: 03/04/2014
Aplicável a todos os Notifica a proposta de habilitação do uso de um novo aditivo alimentar, o hipoclorito de cálcio
V: - - países
como agente modificador de amido.
C: 10/06/2014
Notifica a correspondência nº FS-EN-8/4044, de 18/03/2014, do Serviço Federal de Supervisão
Veterinária e Fitossanitária, com a qual introduz limitação temporária às importações de cavalos e N: 03/04/2014
Brasil
outros animais perissodáctilos, bovinos, ovinos, suínos, sêmen e embriões dos animais V: 20/03/2014
mencionados, em decorrência ao registro da estomatite vesicular no município de Campinas do C: - - Piauí.

(*) 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
Notifica a correspondência nº FS-EN-8/4075, de 19/03/2014, do Serviço Federal de Supervisão
Veterinária e Fitossanitária, com a qual introduz limitação temporária as importações de aves
domésticas vivas, ovos para incubação, penugem e penas, aves e todos os todos os tipos de produtos
Alemanha
avícolas, alimentos para animais, aditivos de ração para aves, o equipamento anteriormente utilizado
para manutenção, abate e corte de aves; em decorrência ao surto de Influenza Aviar de baixa
patogenicidade – H5N1 no território do município de “Bentheim” do Estado da Baixa Saxônia,
Alemanha.
Notifica regulamentação do Departamento de Alimentos e Medicamentos taiwanês com o qual
Aplicável a todos os propõe normatizar a rotulagem de ingredientes aromatizantes em produtos pré-embalados com
países
aditivos alimentares, incluindo aromatizantes vendidos como tais para produtores de alimentos e
consumidores.
Notifica os anexos ao projeto de Regulamento que altera os anexos II e III do Regulamento (CE) n º
Aplicável a todos os 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos limites máximos de
países
resíduos para amitrole, dinocap, fipronil, flufenacete, guazatina, pendimetalin, propizamida e
piridato em determinados produtos.
Notifica os anexos AP projeto de regulamento da Comissão que altera os anexos II, III e V do
Aplicável a todos os Regulamento (CE) n º 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos
países
limites máximos de resíduos para os agrotóxicos: benfuracarb, carbaril, carbofuran, carbosulfan,
furatiocarbe, procimidone e profenofos em determinados produtos.

G/SPS/N/RUS/52

Rússia

G/TBT/N/TPKM/159

Taiwan

G/SPS/N/EU/70

União Européia

G/SPS/N/EU/71

União Européia

G/SPS/N/MEX/256

México

Honduras

G/SPS/N/RUS/48/Add.2

Rússia

Lituânia

Datas (*)

Link

N: 03/04/2014
V: 20/03/2014
C: - - -

N: 03/04/2014
V: - - C: 18/04/2014
N: 04/04/2014
V: - - C: 03/06/2014
N: 04/04/2014
V: 01/10/2014
C: 03/06/2014

N: 04/04/2014
Notifica os requisitos fitossanitários para a importação de semente botânica e semente germinada do
V: - - dendezeiro originárias e de procedência da Honduras; os submete a comentários.
C: 03/06/2014
O Serviço Federal de Supervisão Veterinária e Fitossanitária comunica que por meio da
correspondência FS-EN-8/5081, de 02/04/2014 introduziu restrição temporária em produtos N: 04/04/2014
acabados que contêm carne de porco, exceto alimentação acabada para cães e gatos, que fora tratada V: 07/04/2014
termicamente (não inferior a 70ºC durante pelo menos 20 minutos). A medida está sendo aplicada a C: - - partir de 07/04/2014.

(*) 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

G/SPS/N/RUS/49/Add.1

Rússia

Polónia

G/SPS/N/RUS/53

Rússia

Austrália

G/SPS/N/RUS/54

Rússia

Grécia

G/SPS/N/TPKM/303/Add.1

Taiwan

G/SPS/N/EU/72

União Européia

Conteúdo
O Serviço Federal de Supervisão Veterinária e Fitossanitária comunica que por meio da
correspondência FS-EN-8/5081, de 02/04/2014, introduziu restrição temporária em produtos
acabados que contêm carne de porco, exceto alimentação acabada para cães e gatos, que fora tratada
termicamente (não inferior a 70ºC durante pelo menos 20 minutos). A medida está sendo aplicada a
partir de 07/04/2014.
Notifica regulamentação com a qual introduz restrição temporária às importações de carne bovina
refrigerada procedente dos estabelecimentos australianos, em decorrência à detecção de resíduos de
acetato trembolona – estimulante hormonal do crescimento.
Notifica regulamentação com a qual introduz restrição temporária de importação de ovinos e
caprinos vivos; produtos produzidos a partir de carne de ovinos e caprinos; leite e produtos lácteos;
rações de origem animal e de outras matérias-primas e de produtos obtidos a partir de ovinos e
caprinos de abate; equipamento anteriormente utilizado para manutenção, abate e processamento de
ovinos e caprinos, em decorrência ao surto de varíola e caprina no território de Evros e Rhodope
unidades regionais de Macedônia Oriental e regiãoTrácia, na Grécia.

Datas (*)

Link

N: 04/04/2014
V: 07/04/2014
C: - - N: 04/04/2014
V: 31/03/2014
C: - - N: 04/04/2014
V: 04/03/2014
C: - - -

N: 04/04/2014
Aplicável a todos os Notifica a adoção e publicação da regulamentação que propõe a alteração final dos padrões para os
V: 01/04/2014
países
limites de resíduos (LMR) de medicamentos veterinários em alimentos.
C: - - Notifica os anexos ao projeto de regulamento que altera os anexos II, III, IV e V do Regulamento
(CE) n º 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos limites máximos N: 04/04/2014
Aplicável a todos os
de resíduos - LMR de antraquinona, benfluralina, bentazone, bromoxynil, clorotalonil, famoxadone, V: - - países
imazamox , brometo de metilo, propanil, propargite e ácido sulfúrico em certas commodities C: 03/06/2014
selecionadas de plantas e de origem animal.

(*) 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
Afeganistão, Brasil,
China, Dominicana,
República, Egipto,
Índia, Indonésia,
Marrocos, Nigéria,
Quénia, Serra Leoa,
Sudão, Tailândia,
Turquia,
Usbequistão,
Vietname

G/SPS/N/EU/73

União Européia

G/SPS/N/PER/528

Peru

Israel

G/SPS/N/RUS/55

Rússia

Austrália

G/SPS/N/USA/2648

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/PER/527

Peru

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/EEC/101/Add.2

União Européia

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/EU/211

União Européia

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/ISR/759

Israel

Aplicável a todos os
países

Conteúdo

Datas (*)

Link

N: 04/04/2014
Notifica regulamentação que revisa a lista de importação de ração animal e alimentos de origem
V: 01/04/2014
não-animal que são objeto de um aumento do nível dos controles oficiais.
C: - - -

N: 04/04/2014
Notifica proposta de requisitos fitossanitários para a importação ao Peru de plantas de cereja
V: - - (Prunus avium) de origem e procedência de Israel.
C: 03/06/2014
Notifica regulamentação com a qual introduz restrição temporária às importações de carne bovina N: 04/04/2014
congelada procedente dos estabelecimentos australianos, em decorrência à detecção de resíduos de V: 07/04/2014
acetato trembolona – estimulante hormonal do crescimento.
C: - - Notifica regulamentação que modifica as tolerâncias para resíduos de S-metolacloro em forragem de N: 04/04/2014
campo de milho; palha de campo de milho; palha de milho de pipoca; forragem de milho doce; V: 28/03/2014
palha de milho doce.
C: - - N: 04/04/2014
Notifica a proposta de requisitos fitossanitários para a importação de estacas enraizadas e estacas
V: - - sem enraizar de videira (Vitis spp.) de origem e procedência italiana.
C: 03/06/2014
Notifica projeto da Comissão Regulamento de Execução, que altera o Regulamento (CE) n º N: 04/04/2014
1235/2008 no que diz respeito aos pedidos de inclusão na lista de países terceiros reconhecidos para V: 30/06/2014
efeitos de equivalência em relação à importação de produtos orgânicos.
C: - - Projeto de regulamento estabelece os princípios de produção orgânica de produtos agrícolas e N: 04/04/2014
estabelece as regras relativas à produção orgânica e do uso de indicações na rotulagem e na V: - - publicidade.
C: 03/07/2014
N: 04/04/2014
Notifica que a norma obrigatória existente, SI 1118 parte 1, que lida com os conteúdos uniformes de
V: - - alimentos pré-embalados, será declarada voluntária.
C: 03/06/2014

(*) 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

G/TBT/N/ISR/760

Israel

Aplicável a todos os Notifica que a norma obrigatória existente, SI 1118 parte 2, que lida com os conteúdos uniformes de
países
produtos lácteos pré-embalados, será declarada voluntária.

G/TBT/N/ISR/761

Israel

Aplicável a todos os Notifica que a norma obrigatória existente, SI 1118 parte 3, que lida com os conteúdos uniformes de
países
especiarias pré-embaladas, será declarada voluntária.

G/TBT/N/ISR/762

Israel

Aplicável a todos os Notifica que a norma obrigatória existente, SI 1118 parte 4, que lida com os conteúdos uniformes de
países
frutas secas pré-embaladas, será declarada voluntária.

G/TBT/N/ISR/763

Israel

Aplicável a todos os Notifica que a norma obrigatória existente, SI 1118 parte 5, que lida com os conteúdos uniformes de
países
nozes pré-embaladas, amêndoas e sementes, será declarada voluntária.

G/TBT/N/KEN/407

Quénia

Aplicável a todos os Especifica requisitos para rações compostas para codornizes utilizadas como única fonte de
países
nutrientes para codornas de granja.

G/TBT/N/KEN/408

Quénia

Aplicável a todos os Notifica normativa que especifica os requisitos e métodos de amostragem e de testes para materiais
países
de calagem agrícolas. Abrange materiais de calagem agrícolas: calcário (calcítico e dolomítico).

G/TBT/N/KEN/409

Quénia

Aplicável a todos os Notifica norma compulsória que especifica os requisitos e prescrições de métodos de testes para os
países
fertilizantes de fosfato de uréia.

G/TBT/N/KEN/410

Quénia

Aplicável a todos os
Notifica regulamentação que trata da descrição das práticas aceitas na mistura de fertilizantes.
países

G/SPS/N/IDN/92

Indonésia

Aplicável a todos os Notifica regulamentação que dispõe sobre a implementação de medidas de quarentena de animais na
países
importação e exportação de aves para e de do território da Indonésia.

G/SPS/N/PHL/252

Filipinas

Aplicável a todos os
Notifica projeto final filipino dos padrões nacionais para cefalópodes frescos e congelados.
países

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

Conteúdo

Datas (*)
N: 04/04/2014
V: - - C: 03/06/2014
N: 04/04/2014
V: - - C: 03/06/2011
N: 04/04/2014
V: - - C: 03/06/2014
N: 04/04/2014
V: - - C: 03/06/2014
N: 04/04/2014
V: 18/11/2014
C: 20/05/2014
N: 04/04/2014
V: 30/10/2014
C: 30/04/2014
N: 04/04/2014
V: 30/06/2014
C: 30/04/2014
N: 04/04/2014
V: 30/06/2014
C: 30/04/2014
N: 07/04/2014
V: 18/03/2014
C: - - N: 07/04/2014
V: 09/06/2014
C: 02/06/2014

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

G/SPS/N/PHL/253

Filipinas

Aplicável a todos os Notifica projeto final do padrão nacional filipino para atum fresco refrigerado e fresco congelado
países
para sashimi.

G/SPS/N/URY/21

Uruguai

Aplicável a todos os Notifica Decreto que proíbe a importação, exportação, fabricação, venda, uso, posse e
países
comercialização das substâncias Carbadox e Olaquindox.

G/SPS/N/URY/22

Uruguai

Aplicável a todos os Notifica regulamentação que visa estabelecer a lista dos produtos e subprodutos prohibidos para
países
alimentação de ruminantes.

G/SPS/N/URY/23

Uruguai

Aplicável a todos os Notifica regulamentação que dispõe a proibição de oxitetraciclina para uso apícola, e o uso de
países
fumagilina unicamente para produção de material vivo apícola (núcleos e pacotes).

G/SPS/N/URY/24

Uruguai

Notifica regulamento de normas de controle para os medicamentos veterinários e contaminantes
Aplicável a todos os
ambientais em estabelecimentos agropecuários e plantas industrializadoras de produtos de origem
países
animal.

G/SPS/N/URY/25

Uruguai

Aplicável a todos os
Notifica normativa que proíbe o uso de cinza de osso para a elaboração de alimentos para animais.
países

G/SPS/N/URY/20

Uruguai

Notifica Decreto que dispõe sobre a proibição de importação, fabricação, comercialização e uso dos
Aplicável a todos os
alimentos para animais das espécies bovina e ovina que contenham antibióticos com a finalidade de
países
promover o crescimento.

G/SPS/W/78/Rev.12

Secretariado

Aplicável a todos os Pedidos de status de observador no Comitê sobre as medidas SPS de organizações internacionais
países
intergovernamentais.

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

Equador

Notifica a expedição a través da Resolução nº 13.342 de 30/09/2013, emitida pela Subsecretaria da
Aplicável a todos os
Qualidade do Ministério de Indústrias e Produtividade, publicada no Registro Oficial nº 109, de
países
20/10/2013.

G/TBT/N/IDN/4/Add.5

Indonésia

Aplicável a todos os Notifica que o Ministério de Indústria estipulou um novo Decreto sobre a implementação
países
compulsória dos padrões nacionais da Indonésia para fertilizantes orgânicos compostos.

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

Conteúdo

Datas (*)
N: 07/04/2014
V: 09/06/2014
C: 02/06/2014
N: 07/04/2014
V: 25/07/2013
C: - - N: 07/04/2014
V: 20/07/2004
C: - - N: 07/04/2014
V: 24/12/2009
C: - - N: 07/04/2014
V: 24/12/2004
C: - - N: 07/04/2014
V: 25/06/2007
C: - - N: 07/04/2014
V: 02/05/2011
C: - - N: 07/04/2014
V: - - C: - - N: 07/04/2014
V: 20/10/2013
C: - - N: 07/04/2014
V: 17/02/2014
C: - - -

Link

Página 7/21

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

G/TBT/N/ISR/765

Israel

Aplicável a todos os Comunica que o padrão compulsório existente SI 1118 parte 7, que trata dos conteúdos uniformes
países
de cereais e farinhas pré-embalados, deverá ser declarado voluntário.

G/TBT/N/ISR/766

Israel

Aplicável a todos os Comunica que o padrão compulsório existente SI 1118 parte 8, que trata dos conteúdos uniformes
países
de pós alimentícios pré-embalados, deverá ser declarado voluntário.

G/TBT/N/ISR/767

Israel

Aplicável a todos os Comunica que o padrão compulsório existente SI 1118 parte 9, que trata dos conteúdos uniformes
países
de café e substitutos do café pré-embalados, deverá ser declarado voluntário.

G/TBT/N/ISR/768

Israel

Aplicável a todos os Notifica que o padrão compulsório existente SI 1118 parte 10, que trata dos conteúdos uniformes de
países
produtos alimentícios cristalizados pré-embalados, deverá ser declarado voluntário.

G/TBT/N/ISR/769

Israel

Comunica que o padrão compulsório existente SI 1118 parte 11, que trata dos conteúdos uniformes
Aplicável a todos os
de cereais processados e leguminosas e lanches feitos de batatas pré-embalados, cereais e
países
leguminosas, deverá ser declarado voluntário.

G/TBT/N/ISR/764

Israel

Aplicável a todos os Comunica que o padrão compulsório existente SI 1118 parte 6, que trata dos conteúdos uniformes
países
de leguminosas secas, deverá ser declarado voluntário.

G/TBT/N/ISR/770

Israel

Notifica que o padrão compulsório existente SI 1118 parte 12, que trata dos conteúdos uniformes de
Aplicável a todos os
saladas pré-embaladas, pastas e produtos de pescado armazenados sob refrigeração, deverá ser
países
declarado voluntário.

G/TBT/N/ISR/771

Israel

Aplicável a todos os Notifica que o padrão compulsório existente SI 1118 parte 13, que trata dos conteúdos uniformes de
países
produtos alimentares pré-embalados assados, será declarado voluntário.

G/TBT/N/ISR/773

Israel

Aplicável a todos os Notifica que o padrão compulsório existente SI 1118 parte 15, que trata dos conteúdos uniformes de
países
hortaliças e frutas pré-embaladas em conserva, será declarado voluntário.

Brasil

Notifica consulta pública visando críticas e sugestões para a proposta de Resolução que dispõe sobre
N: 07/04/2014
Aplicável a todos os o ingrediente ativo T66 – Trichogramma pretiosum, inseticida biológico, a ser incluído na Relação
V: - - países
de Monografias dos Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de
C: 18/04/2014
Madeira.

G/SPS/N/BRA/929

Notificados

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

Conteúdo

Datas (*)
N: 07/04/2014
V: - - C: 06/06/2014
N: 07/04/2014
V: - - C: 06/06/2014
N: 07/04/2014
V: - - C: 06/06/2014
N: 07/04/2014
V: - - C: 06/06/2014
N: 07/04/2014
V: - - C: 06/06/2014
N: 07/04/2014
V: - - C: 06/06/2014
N: 07/04/2014
V: - - C: 06/06/2014
N: 07/04/2014
V: - - C: 06/06/2014
N: 07/04/2014
V: - - C: 06/06/2014

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

G/SPS/N/USA/2649

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os Notifica regulamentação que estabelece uma tolerância para resíduos de propiconazol em colheita
países
de colza subgrupo 20A.

G/TBT/W/389

Quénia

Aplicável a todos os Declaração do Quênia na reunião da comissão sobre barreiras técnicas ao comércio, de 19-20 de
países
março 2014.

G/SPS/N/BRA/930

Brasil

Notifica consulta pública visando críticas e sugestões para a proposta de Resolução que dispõe sobre
Aplicável a todos os
o ingrediente ativo P46 – Piraclostrobina, agrotóxico, a ser incluído na Relação de Monografias dos
países
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira.

G/SPS/N/EU/15/Add.4

União Européia

G/SPS/N/USA/703/Add.4

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os Notifica adoção e publicação da regulamentação de alteração dos requisitos de disponibilidade de
países
registro de estabelecimento, manutenção, referente a alimentos e produtos para alimentação animal.

G/SPS/N/USA/2650

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os Notifica regulamentação que estabelece tolerâncias para resíduos do agrotóxico forclorfenurão em
países
várias commodities.

G/TBT/N/CHL/237/Add.1

Chile

Aplicável a todos os Notifica a publicação entrada em vigor da proposta de Resolução que estabelece as exigências para
países
a autorização de agrotóxicos.

G/TBT/N/CHL/254/Add.1

Chile

Aplicável a todos os Comunica a prorrogação do prazo para observações à norma chilena que estabelece os requisitos de
países
tipificação de carnes bovinas aptas para consumo humano.

G/TBT/N/CHL/258/Add.1

Chile

Aplicável a todos os Comunica a prorrogação do prazo para observações para a proposta de modificação do titulo XXIX
países
do Regulamento Sanitário dos Alimentos.

G/TBT/N/CHL/267

Chile

Aplicável a todos os Notifica que está introduzindo modificações ao Decreto que aprova o regulamento geral do sistema
países
obrigatório de classificação de gado, tipificação, marca e comercialização de carne bovina.

Japão

Conteúdo

Notifica adoção, publicação, assim como mudanças significativas (de redução) para as medidas que
foram introduzidas em comparação com as medidas em vigor antes de 1º/04/2014.

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

Datas (*)
N: 07/04/2014
V: 02/04/2014
C: - - N: 07/04/2014
V: - - C: - - N: 08/04/2014
V: - - C: 05/05/2014
N: 08/04/2014
V: 01/04/2014
C: - - N: 08/04/2014
V: 04/04/2014
C: - - N: 08/04/2014
V: 02/04/2014
C: - - N: 08/04/2014
V: 10/03/2015
C: - - N: 08/04/2014
V: - - C: 07/05/2014
N: 08/04/2014
V: - - C: 25/04/2014
N: 08/04/2014
V: - - C: 07/06/2014

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

Conteúdo

G/SPS/N/CAN/808

Canadá

G/SPS/N/CHL/467

Chile

União Européia

G/SPS/N/CHL/468

Chile

União Européia

G/SPS/N/CHL/469

Chile

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/NZL/497/Add.1

Nova Zelândia
(Aotearoa)

G/SPS/N/TPKM/310

Taiwan

G/SPS/N/USA/2651

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os Notifica regulamento que estabelece as tolerâncias para resíduos do agrotóxico clomazone em várias
países
commodities e remove uma tolerância existente em couve que é substituída.

G/SPS/N/USA/2652

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os Notifica regulamento que estabelece as tolerâncias para resíduos do agrotóxico metaflumizone em
países
berinjela, pimentão, tomate e pasta de tomate.

G/SPS/N/USA/2653

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os Notifica regulamento que estabelece as tolerâncias para resíduos do agrotóxico proquinazide em uva
países
e uva passa.

G/SPS/N/USA/2654

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os Este regulamento estabelece as tolerâncias limitadas no tempo para resíduos do fungicida thirame
países
em banana.

Aplicável a todos os Notifica os requisitos fitossanitários de importação para prever a introdução de Lobesia botrana, a
países
traça européia da videira.
Notifica modificação de Resolução que estabelece os requisitos fitossanitários de importação para
plantas, estacas ou galhos de romã (Púnica granatum) e pêssego selvagem chinês (Prunus
davidiana), procedentes dos Estados membros da UE.
Notifica modificação de Resolução visando a eliminação do item 1.2 na espécie cereja doce, a
declaração adicional a certificar correspondente ao vírus “Cherry necrotic rusty mottle”, para a
importação de material reprodutivo.
Notifica modificação de Resolução visando a eliminação do item 1.2 na espécie Púnica granatum, a
declaração adicional a certificar corresponde ao fungo Coniella granati, para importar material
reprodutivo procedente dos Estados Unidos da América.

Aplicável a todos os Notifica adoção e publicação das normas sanitárias de importação para carne de pato e produtos de
países
carne de pato.
Aplicável a todos os
Notifica os requisitos quarentenários para a importação de crustáceos e moluscos vivos.
países

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

Datas (*)
N: 09/04/2014
V: 04/08/2014
C: 08/06/2014
N: 09/04/2014
V: 26/03/2014
C: - - N: 09/04/2014
V: 26/03/2014
C: - - N: 09/04/2014
V: 26/03/2014
C: - - N: 09/04/2014
V: 15/02/2014
C: - - N: 09/04/2014
V: 25/03/2014
C: - - N: 09/04/2014
V: 02/04/2014
C: - - N: 09/04/2014
V: 04/04/2014
C: - - N: 09/04/2014
V: 04/04/2014
C: - - N: 09/04/2014
V: 04/04/2014
C: - - -

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

G/SPS/N/USA/2655

Estados Unidos da
América

G/TBT/N/ECU/212

Equador

G/SPS/N/BRA/931

Brasil

G/SPS/N/BRA/729/Rev.1

Brasil

G/SPS/N/BRA/212/Add.4

Brasil

G/SPS/N/BRA/492/Rev.2

Brasil

G/SPS/N/BRA/932

Brasil

G/SPS/N/BRA/933

Brasil

G/SPS/N/PER/529

Peru

Notificados

Conteúdo

Aplicável a todos os
Notifica regulamento que estabelece as tolerâncias para resíduos de imazapic em sementes de soja.
países

Datas (*)
N: 09/04/2014
V: 04/04/2014
C: - - -

Link

Notifica projeto de regulamento técnico para arroz descascado que dispõe o objetivo, campo de
N: 09/04/2014
Aplicável a todos os aplicação, definições, classificação, designação, requisitos do produto, requisitos de rotulagem,
V: 02/10/2014
países
amostragem, testes para avaliar a conformidade, entre outras; seja de produção nacional como
C: 01/07/2014
importado.
N: 10/04/2014
Notifica Instrução Normativa que estabelece os requisitos fitossanitários para importação de frutas
Equador
V: 21/03/2014
de banana (Musa acuminata) produzidas no Equador.
C: - - N: 10/04/2014
Aplicável a todos os Notifica regulamentação que estabelece as exigências sanitárias para a importação de ração úmida
V: - - países
para animais de companhia.
C: 09/06/2014
Notifica publicação da regulamentação com a qual reconhece o sistema de mitigação de risco da
N: 11/04/2014
Aplicável a todos os praga Anastrepha grandis em cultivos de cucurbitáceas no Município de Indiana, SP, visando a
V: 04/04/2014
países
exportação das frutas frescas de cucurbitáceas para países que têm restrições quarentenárias com
C: - - relação à praga em questão.
N: 11/04/2014
Aplicável a todos os Notifica regulamento que estabelece as exigências sanitárias para a importação de farinha de
V: - - países
ruminantes para alimentação animal.
C: 10/06/2014
N: 11/04/2014
Aplicável a todos os Notifica projeto de regulamento com o qual estabelece os requisitos sanitários para importação de
V: - - países
rações extrusadas ou peletizadas.
C: 10/06/2014
Notifica consulta pública para críticas e sugestões a proposta de Resolução que dispõe sobre o N: 11/04/2014
Aplicável a todos os
ingrediente ativo D36 – DIFENOCONAZOL, na relação de monografias dos ingredientes ativos de V: - - países
agrotóxicos, domissanitários e preservantes de madeira; para uso em várias commodities agrícolas. C: 08/05/2014
N: 11/04/2014
Projeto de regulamento que visa estabelecer os requisitos fitossanitários para o cumprimento na
Cazaquistão
V: - - importação ao Peru de grãos de trigo (Triticum spp.) de origem e procedência de Cazaquistão.
C: 10/06/2014

(*) 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/TBT/N/ISR/791

Israel

G/TBT/N/KWT/214

Kuwait

G/TBT/N/KWT/215

Kuwait

G/SPS/N/AUS/338

Austrália

G/SPS/N/RUS/56

Rússia

G/SPS/N/USA/2656

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/USA/2657

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/CAN/809

Canadá

G/SPS/N/CAN/810

Canadá

Notificados

Conteúdo
Datas (*)
Notifica projeto de emenda às regulamentações do Ministério da Saúde de Israel intitulada N: 11/04/2014
Aplicável a todos os
Regulamentações de Saúde Pública (Alimentos) (Aditivos Alimentares) 5774-2014; introduz V: - - países
principais mudanças descritas no documento.
C: 10/06/2014
N: 11/04/2014
Aplicável a todos os Notifica projeto de regulamento técnico do Kuwait/Golfo que trata de todos os tipos de farinha de
V: - - países
trigo “atta” para consumo humano direto, preparadas a partir de diferentes varieades de trigo.
C: 10/06/2014
Notifica projeto de regulamento técnico do Kuwait/Golfo que trata dos requisitos e especificações N: 11/04/2014
Aplicável a todos os
de ovos de galinha em vários tipos: líquido total, congelado, liquido, congelado, desidratado e V: - - países
desidratado – congelado.
C: 10/06/2014
Notifica proposta de alteração do Código de padrões alimentares da Austrália e Nova Zelândia para N: 11/04/2014
Aplicável a todos os
alinhar certos limites máximos residuais – LMR para vários produtos químicos agrícolas e V: - - países
veterinários visando serem consistentes com outras normas nacionais.
C: 11/06/2014
Notifica documento que estabelece prazos e uma seqüência de procedimentos administrativos
N: 11/04/2014
Aplicável a todos os (ações) pelo Serviço Federal de Supervisão Veterinária e Fitossanitária e seus escritórios territoriais,
V: - - países
bem como pelos serviços aduaneiros exercendo a supervisão estatal veterinária na fronteira do
C: 10/06/2014
estado da Federação Russa.
Notifica a entrada de requerimento apresentada pela “Eastman Chemical Company”, propondo que
N: 11/04/2014
Aplicável a todos os as normas de aditivos alimentares sejam alteradas para remover o limite superior do intervalo de
V: - - países
ponto de fusão na regulamentação para o antioxidante TBHQ (butilhidroquinona terciária) e
C: - - adicionar um critério de aceitação de pureza.
N: 11/04/2014
Aplicável a todos os Notifica regulamento que estabelece as tolerâncias de resíduos do agrotóxico imazapyr em farelo de
V: 09/04/2014
países
soja, de 4,5 ppm; e soja, semente de 4,0 ppm.
C: - - N: 14/04/2014
Aplicável a todos os Notifica proposta de limite máximo residual - LMR para o agrotóxico “penthopyrad” em sementes
V: - - países
de mostarda (tipo condimento).
C: 22/06/2014
N: 14/04/2014
Aplicável a todos os Notifica proposta de limite máximo residual - LMR para o agrotóxico quinclorac em sementes de
V: - - países
colza.
C: 22/06/2014

(*) 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/TPKM/291/Rev.1/
Add.1

Taiwan

G/SPS/N/TPKM/311

Taiwan

G/TBT/N/KWT/217

Kuwait

WT/DS475/1 G/L/1065
G/SPS/GEN/1325

União Européia

G/SPS/GEN/1326

Guatemala

G/SPS/GEN/1327

Belize

G/SPS/N/VNM/53

Vietname

G/SPS/N/HKG/39

Hong Kong

G/SPS/N/USA/2658

Estados Unidos da
América

Notificados

Conteúdo
Datas (*)
Notifica adoção e publicação, bem como a modificação de conteúdo e/ou escopo do projeto de N: 14/04/2014
Aplicável a todos os
regulamentação que trata dos requisitos de quarentena para a importação de alimentação para cães e V: 01/10/2011
países
gatos.
C: - - N: 14/04/2014
Aplicável a todos os Notifica alterações dos padrões de especificação, escopo, aplicação e limitação de aditivos
V: - - países
alimentares contendo alumínio.
C: 13/06/2014
Notifica projeto de regulamento técnico que trata das variedades comerciais das raízes de mandioca N: 14/04/2014
Aplicável a todos os
doce cultivada a partir de Manihot esculenta Crantz, da família Euphorbiaceae, para ser fornecida V: - - países
fresca ao consumidor após preparação e empacotamento.
C: 13/06/2014
A União Européia notifica solicitação de consultas com autoridades sanitárias russas em
conformidade com legislação da OMC, GATT e o Acordo SPS, em relação às medidas adotadas N: 14/04/2014
Aplicável a todos os
pela Rússia que afetam a importação de suínos vivos e seus material genético, carne suína, produtos V: - - países
de suínos e alguns outros produtos, procedentes da UE, supostamente devido às preocupações C: - - relacionadas com os casos isolados de peste suína africana.
N: 15/04/2014
Aplicável a todos os Notifica informações da Delegação da Guatemala sobre a declaração de áreas livres da mosca do
V: - - países
Mediterrâneo em resposta aos questionamentos do Senegal.
C: - - Belize informa ao Comitê SPS sobre reunião realizada com os majores exportadores de mamão e
N: 15/04/2014
Aplicável a todos os citros desse país e enfatiza que estão sendo afetados por normas privadas e solicita se faça avançar
V: - - países
os trabalhos sobre o tema em destaque, pois os países em desenvolvimentos são afetados
C: - - diariamente pelas exigências impostas pelas entidades não governamentais.
N: 15/04/2014
Aplicável a todos os Notifica Circular com a qual lista as plantas e produtos vegetais regulamentados e define os artigos
V: 01/01/2015
países
que devem ser sujeitos a análise de risco de pragas antes de serem importados para o Vietnã.
C: 14/06/2014
N: 16/04/2014
Aplicável a todos os Notifica as diretrizes microbiológicas para alimentos as quais indicam a condição microbiológica
V: - - países
não havendo padrões estabelecidos.
C: 15/06/2014
Notifica novos medicamentos de animais para uso em rações de animais; retira a aprovação das N: 16/04/2014
Aplicável a todos os
solicitações de novos medicamentos para animais; bambermicinas; higromicina B; lincomicina; V: 21/04/2014
países
pirantel; tylosin; tylosin e sulfametazina; virginiamicina.
C: - - -

(*) 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/TPKM/300/Add.1

Taiwan

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/SGP/52/Add.1

Singapura

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/728/Add.1

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/GEN/1328

Rússia

União Européia

G/TBT/N/TPKM/154/Add.1

Taiwan

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/ARE/31

Emirados Árabes
Unidos

Austrália

G/SPS/N/EU/74

União Européia

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/RUS/57

Rússia

Moldávia

G/SPS/N/TPKM/306/Add.1

Taiwan

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/TPKM/307/Add.1

Taiwan

Aplicável a todos os
países

Datas (*)
N: 16/04/2014
Notifica que os regulamentos sobre inspeção de alimentos importados e produtos relacionados
V: 27/01/2014
foram promulgados e entraram em vigor.
C: - - N: 16/04/2014
Notifica a modificação da data final para comentários sobre a proposta de alteração dos
V: - - regulamentos de alimentos de 2014.
C: 15/06/2014
Notifica a adoção e publicação da proposta de regulamento sobre avaliação da material estranho,
N: 16/04/2014
microscópico ou macroscópico, como indicativo de risco para a saúde humana, ou falhas na
V: 28/03/2014
aplicação das boas práticas nas cadeias de alimentos e bebidas e estabelecimento de limites de
C: - - tolerância.
A Federação da Rússia reclama da exigência da UE sobre os produtos cárneos russos de serem N: 17/04/2014
processados a 80° C, ser desproporcionada e injustificada uma vez que a OIE define como V: - - temperatura mínima central de 70° C para inativar vírus inclusive o da PSA.
C: - - Notifica que o projeto de regulamento concernente à determinação dos nomes de produtos e N: 17/04/2014
rotulagem de leito fresco pré-embalado, leite esterilizado, leite flavorizado, bebida láctea, e leite em V: 01/07/2014
pó, fora promulgado e entrará em vigor em 1º/07/2014.
C: - - Comunica que os Emirados árabes Unidos estão levantando a proibição da importação de aves N: 22/04/2014
domésticas e silvestres e seus produtos, incluindo carne de aves, pintos de um dia e ovos originários V: 11/03/2014
da Austrália.
C: - - Notifica regulamentação sobre a importação e trânsito na UE de remessas de sêmen bovino colhido N: 22/04/2014
de touros doadores que cumpram com mais uma condição para declarar a ausência da língua azul e V: 01/01/2015
da doença hemorrágica epizoótica.
C: - - Normativa russa que restringe temporariamente a importação de produtos de carne processada N: 22/04/2014
procedentes da Moldávia em decorrência a violações dos requisitos veterinário-sanitários da UA, da V: 08/04/2014
Federação Russa e dos requisitos internacionais.
C: - - N: 22/04/2014
Notifica a entrada em vigor da proposta de alteração dos padrões de limites máximos residuais –
V: 16/04/2014
LMRs para agrotóxicos em alimentos – frutas, vegetais e cereais.
C: - - N: 22/04/2014
Notifica a entrada em vigor da proposta de alteração dos padrões de limites máximos residuais –
V: 16/04/2014
LMRs para vários agrotóxicos em alimentos – frutas, vegetais e cereais.
C: - - -

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

Conteúdo

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

G/SPS/N/USA/2660

Estados Unidos da
América

Jamaica

G/SPS/N/USA/2659

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/TPKM/312

Taiwan

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/915/Add.1

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/PER/530

Peru

Índia

G/SPS/N/USA/2661

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/USA/2662

Estados Unidos da
América

Filipinas

G/SPS/N/CHL/470

Chile

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/BRA/589

Brasil

Aplicável a todos os
países

Conteúdo
Datas (*)
O APHIS americano comunica que está propondo a alteração da regulamentação concernente à N: 22/04/2014
importação de frutas e vegetais para permitir a importação de mangas frescas procedentes da V: - - Jamaica para os Estados Unidos da América continental.
C: 16/06/2014
N: 22/04/2014
Notifica regulamentação que estabelece as tolerâncias para os resíduos de fluxastrobin em trigo em
V: 11/04/2014
grão, leite; gordura de leite.
C: - - N: 22/04/2014
Notifica projeto de regulamentação que visa alterar o limite máximo de microorganismo, a
V: - - tolerância de micotoxinas e metais pesados, etc para alimentos infantis.
C: 14/06/2014
N: 22/04/2014
Inclusão de requisitos adicionais para Diarreia Epidêmica Suína (PED) nos requisitos sanitários para
V: 30/12/2013
a importação de suínos.
C: - - N: 22/04/2014
Notifica Projeto de Resolução que estabelece os requisitos fitossanitários para a importação de
V: - - estacas de manga (Mangifera indica L.) originadas e provenientes da Índia.
C: 21/06/2014
O Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal (APHIS) está consolidando os regulamentos
relativos a emissão de licenças para a importação e movimento interestadual de uma grande
variedade de plantas, produtos vegetais , e outros artigos. A APHIS também está fazendo alterações N: 22/04/2014
correspondentes às normas relativas às autorizações para a importação e movimento interestadual de V: - - ervas daninhas e a importação de abelhas e outros artigos de apicultura. Os regulamentos também C: - - incluirão novas disposições para a negação de uma licença e a revogação de uma autorização, uma
vez emitida.
Propõe a expansão das áreas nas Filipinas consideradas livres de caruncho em sementes e polpa de N: 22/04/2014
manga e estabelece uma dose mais baixa de irradiação como um tratamento para caruncho em polpa V: - - de manga.
C: 09/06/2014
Notifica alteração da Resolução nº 633 de 2003, que exige que os materiais vegetais de Actinidia N: 23/04/2014
spp. cumpram uma etapa de aclimatização em condições ex vitro devido à dificuldade de V: 07/04/2014
diagnóstico para a praga quarentenária Pseudomonas syringae pv. actinidae.
C: - - N: 22/04/2014
Notifica Portaria N° 47, de 8/04/2014, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento –
V: - - MAPA, com a qual submete a consulta pública projeto de regulamento técnico para o amendoim.
C: 10/07/2014

(*) 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/TBT/N/ECU/220

Equador

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/MEX/238/Add.1

México

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/ECU/221

Equador

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/PER/505/Add.1

Peru

Índia

G/TBT/N/ECU/222

Equador

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/ECU/223

Equador

G/SPS/N/PER/507/Add.1

Peru

G/TBT/N/JPN/455

Japão

Conteúdo
Notifica projeto de regulamento técnico que estabelece objeto, campo de aplicação, definições,
requisitos do produto, embalagem, requisitos de rotulagem, amostragem, entre outros para frutas
frescas.
Resposta aos comentários recebidos sobre o Projeto de norma com a qual se estabelece as limitações
e as especificações sanitárias que devem sujeitar-se o uso e a comercialização de produtos de
consumo, sejam nacionais e/ou de importação, que contenham compostos de chumbo, com a
finalidade de prever efeitos nocivos para a saúde.
Notifica projeto de regulamento técnico que estabelece objeto, campo de aplicação, definições,
requisitos do produto, embalagem, requisitos de rotulagem, amostragem, entre outros para frutas
secas.
Notifica fim de consulta pública propondo os requisitos fitossanitários para a importação ao Peru de
grãos de Níger (Guizotia abyssinica) de origem e procedência da Índia. A Resolução nº
0014-2014-MINAGRI-SENASA-DSV foi publicada no Diário Oficial el Peruano em 11 de abril de
2014, entrando em vigor na data da publicação.
Notifica projeto de regulamento técnico que estabelece objeto, campo de aplicação, definições,
requisitos do produto, requisitos de rotulagem, amostragem, entre outras, para frutas e vegetais
congelados rapidamente.
Notifica projeto de regulamento técnico que estabelece objeto, campo de aplicação, definições,
requisitos do produto, requisitos de rotulagem, amostragem, entre outras para milho em grão
comercializado no Equador, seja de produção nacional ou importados.
Notifica a entrada em vigor em 11 de abril de 2014 da Resolução n º
0013-2014-MINAGRI-SENASA-DSV, que trata dos requisitos fitossanitários para plantas de
framboesa (Rubus idaeus) para importação ao Peru de origem e procedência chilena.

Datas (*)
N: 22/04/2014
V: - - C: 02/07/2014

Link

N: 23/04/2014
V: - - C: - - N: 22/04/2014
V: - - C: 02/07/2014
N: 23/04/2014
V: 11/04/2014
C: - - -

N: 22/04/2014
V: - - C: 02/07/2014
N: 22/04/2014
Aplicável a todos os
V: 03/10/2014
países
C: 02/07/2014
N: 23/04/2014
Chile
V: 11/04/2014
C: - - N: 22/04/2014
Aplicável a todos os Notifica projeto de alteração das normas oficiais para fertilizantes ordinários visando à capacitação
V: - - países
de peças de gado para ser utilizadas como fertilizantes ou um ingrediente de fertilizante.
C: 21/06/2014

(*) 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/PER/531

Peru

G/SPS/N/PER/532

Peru

G/SPS/N/PER/533

Peru

G/TBT/W/390

Peru

G/SPS/N/USA/396/Add.1

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/USA/2465/Add.1

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/USA/2488/Add.2

Estados Unidos da
América

Notificados

Conteúdo
Datas (*)
A norma altera o parágrafo 2.1.2. do artigo 2 º da Resolução nº diretorial
0012-2014-MINAGRI-SENASA-DSV. A norma estabelece os requisitos gerais para a madeira
serrada e postes de madeira descascados com processo de impregnação ou outros agentes de
conservação com espessura superior a 6 mm, de qualquer tipo e origem, indicando que devem vir N: 23/04/2014
Aplicável a todos os
abrangidas por um certificado fitossanitário oficial do país de origem ou de proveniência, com a V: 11/04/2014
países
seguinte declaração adicional: Para qualquer espécie: a madeira foi submetida a um processo de C: - - impregnação por autoclavagem. Para madeira de pinho até 5 cm de espessura: A madeira foi
submetida a processo de impregnação por imersão em um tempo não inferior a três horas de
exposição contínua.
N: 23/04/2014
Aplicável a todos os Notifica inclusão de Categorias de Risco Fitossanitário para diferentes itens tarifários no Anexo I da
V: 11/04/2014
países
Resolução N° 0002-2012-AG-SENASA-DSV.
C: - - A análise de risco de pragas para as plantas de morangueiro (Fragaria x ananassa) de origem ou N: 23/04/2014
Chile
procedência do Chile foi concluída, de modo que os requisitos fitossanitários para a importação V: - - propostos pelo Peru estão sujeitos a consulta pública.
C: 23/05/2014
N: 23/04/2014
Aplicável a todos os A delegação do Peru apresenta comentários sobre vários artigos ao projeto de modificação do
V: - - países
regulamento 258/97 da União Européia sobre os novos alimentos.
C: - - A FDA está alterando os regulamentos de aditivos alimentares para assegurar o uso seguro da
N: 23/04/2014
Aplicável a todos os radiação ionizante para o controle de patógenos de origem alimentar em crustáceos com uma dose
V: 14/04/2014
países
máxima absorvida de 6,0 kilogray (kGy). Esta ação é em resposta a uma petição apresentada pelo
C: - - Instituto Nacional das Pescas. Esta regra é efetiva em 14 de abril de 2014.
A FDA está alterando os regulamentos de aditivos de cor para fornecer para o uso seguro expandido N: 23/04/2014
Aplicável a todos os
o extrato de espirulina como um aditivo de cor nos alimentos. Esta ação surge em resposta a uma V: 13/05/2014
países
petição apresentada pelo GNT EUA, Inc. Esta norma é efetiva 13 de maio de 2014.
C: - - Notifica que o FSIS está respondendo aos comentários sobre o documento de registro federal N: 23/04/2014
Aplicável a todos os
“Reavaliação Plano HACCP para produtos moídos de aves não-prontos-para-comer (NRTE) e os V: - - países
procedimentos de verificação relacionadas à Agência".
C: - - -

(*) 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/USA/2663

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/ARE/25/Add.1

Emirados Árabes
Unidos

G/SPS/N/KOR/248/Add.5

Coreia do Sul

G/SPS/N/ALB/174

Albânia

G/SPS/N/CAN/790/Add.1

Canadá

G/SPS/N/CAN/791/Add.1

Canadá

G/SPS/N/CAN/792/Add.1

Canadá

G/SPS/N/CAN/793/Add.1

Canadá

Notificados

Conteúdo
Datas (*)
O FSIS está anunciando a disponibilidade de orientação sobre alérgenos e outros ingredientes de
interesse da saúde pública, que fornece recomendações para a identificação de riscos na realização
N: 23/04/2014
Aplicável a todos os de uma análise de perigos e para prevenir e controlar os riscos por meio de análise de perigos e
V: - - países
pontos críticos de controle (HACCP) planos ou procedimentos operacionais padrão de Saneamento
C: 20/06/2014
(POPs) ou outros programas de pré-requisitos com relação a essas substâncias. A ênfase das
orientações é em carne e produtos de aves.
N: 24/04/2014
Aplicável a todos os Notifica modificação de conteúdo e/ou escopo do projeto de regulamentação sobre os modelos de
V: - - países
certificados fitossanitários para exportação e re-exportação de produtos vegetais e plantas.
C: - - Notifica que a importação de partes subterrâneas vivas de Staurogyne sp. das regiões especificadas, N: 24/04/2014
Aplicável a todos os
estarão proibidas a partir de remessa com certificado fitossanitário que seja fornecido em ou depois V: 29/04/2014
países
de 29/04/2014.
C: - - Esta Ordem do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e dos Recursos Hídricos fornece
algumas medidas de proteção contra o surto de febre aftosa na região de Jiangxi, na China.
Interrompe a importação de todos os animais vivos (domésticos e selvagens), como bovinos, suínos, N: 25/04/2014
China
ovinos e caprinos, do território da região de Jiangxi, na China para o território albanês; interrompe a V: 24/04/2014
importação de carne e produtos dos animais acima mencionados e leite a partir do território da C: - - região de Jiangxi, na China para o território albanês. O certificado veterinário deve garantir a sua
origem.
N: 25/04/2014
Aplicável a todos os A proposta de Limite Máximo de Resíduos (LMR) para o agrotóxico bromoxinilo em commodities
V: 20/04/2014
países
de origem animal foi adotada em 20 de abril de 2014.
C: - - N: 25/04/2014
Aplicável a todos os A proposta de Limite Máximo de Resíduos (LMR) para o agrotóxico fludioxonil em tubérculos e
V: 20/04/2014
países
legumes de cormo (subgrupo de colheita 1C) foi adotada em 20 de abril de 2014.
C: - - N: 25/04/2014
Aplicável a todos os A proposta de Limite Máximo de Resíduos (LMR) para o agrotóxico azoxystrobina em tubérculos e
V: 20/04/2014
países
em legumes de cormo foi adotada em 20 de abril de 2014.
C: - - N: 25/04/2014
Aplicável a todos os A proposta de limite máximo de resíduos – LMR para o agrotóxico difenoconazole em tubérculos e
V: 20/04/2014
países
legumes de cormo (Subgrupo de colheita 1C) foi adotada em 20 de abril de 2014.
C: - - -

(*) 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/CAN/794/Add.1

Canadá

Aplicável a todos os A proposta e consulta para o limite máximo de resíduos – LMR do agrotóxico sedaxane em cereais,
países
ervilhas secas e feijão, batatas e sementes oleaginosas foi adotada em 20 de abril de 2014.

G/SPS/N/EU/64/Add.2

União Européia

Aplicável a todos os A União Europeia notifica a extensão do prazo para comentários ao projeto de regulamento do
países
Parlamento Europeu e do Conselho sobre novos alimentos.

G/SPS/N/PER/534

Peru

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/PER/535

Peru

Costa Rica

G/SPS/GEN/1329

Peru

União Européia

G/SPS/N/CHL/471

Chile

G/SPS/N/GHA/1

Gana

G/TBT/N/SGP/20/Add.1

Singapura

G/TBT/N/ECU/241

Equador

Notificados

Conteúdo

A análise de risco de pragas para as plantas de framboesa (Rubus idaeus) de origem e procedência
dos Estados Unidos foi concluída, de modo que os requisitos fitossanitários para a importação
propostos pelo Peru estão sujeitos à consulta pública.
A análise de risco de pragas para sementes de pupunha (Bactris gasipaes) de origem e procedência
da Costa Rica foi concluída, de modo que os requisitos fitossanitários para a importação propostos
pelo Peru estão sujeitos a consulta pública.
Comentários do Peru ao projeto de modificação do Regulamento 258/97 da União Europeia sobre
novos alimentos, notificado pelo documento G/SPS/N/EU/64.

Aplicável a todos os Considerando que foram feitas análises de risco de pragas para as espécies de folhagem para uso
países
ornamental, foram estabelecidos requisitos fitossanitários para importação pelo Chile.
O objetivo da Política Nacional de Segurança Alimentar é estabelecer e manter uma fazenda
integrada ao sistema de segurança alimentar que garante a saúde do consumidor e a segurança
Aplicável a todos os
pública para todos os produtos alimentares vegetais e animais. Esta política visa coordenar a
países
regulamentação da segurança alimentar e definir o papel das partes interessadas para garantir a
saúde pública e o comércio de alimentos.
Notifica a extensão do prazo pela AVA para comentários à proposta de fazer uma alteração editorial
Aplicável a todos os
aos postulados obrigatórios que devem ser declarados em alimentos que contém fitoesteróis, ésteres
países
de fitoesterol, fitoestanois e ésteres de fitoestanol.

Datas (*)
N: 25/04/2014
V: 20/04/2014
C: - - N: 25/04/2014
V: - - C: 20/05/2014
N: 25/04/2014
V: - - C: 25/05/2014
N: 25/04/2014
V: - - C: 25/05/2014
N: 29/04/2014
V: - - C: - - N: 29/04/2014
V: - - C: 28/06/2014

Link

N: 29/04/2014
V: - - C: 28/06/2014

N: 25/04/2014
V: - - C: 24/06/2014
N: 28/04/2014
Aplicável a todos os Notifica proposta de revisão e atualização de Regulamento Técnico Equatoriano sobre Alimentos
V: - - países
para Animais de Companhia.
C: 06/07/2014

(*) 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/TBT/N/ECU/242

Equador

Aplicável a todos os Notifica Projeto de Regulamento Técnico para rotulagem dos produtos utilizados para a alimentação
países
de animais.

G/TBT/N/ECU/243

Equador

Aplicável a todos os
Notifica Projeto de Regulamento Técnico sobre rotulagem de bebidas alcoolicas.
países

G/TBT/N/RUS/36

Rússia

Aplicável a todos os Notifica emendas ao Regulamento Técnico da União Aduaneira sobre segurança de produtos
países
alimentícios.

G/TBT/N/SAU/737

Arábia Saudita

Este projeto de regulamento técnico aplica-se a frutas de caroço enlatadas para consumo direto e
Aplicável a todos os
para fins de restauração ou de reembalagem, se necessário. Não se aplica ao produto quando
países
indicado como sendo destinado para processamento posterior.

G/TBT/N/TPKM/161

Taiwan

Aplicável a todos os
Notifica proposta de alterações aos regulamentos que regem a rotulagem dos produtos alcoolicos.
países

G/TBT/N/TPKM/160

Taiwan

Aplicável a todos os Regulamento sobre produtos alimentícios pre-embalados isentos de requisitos de rotulagem
países
nutricional.

G/TBT/N/ECU/19/Add.7

Equador

G/TBT/N/ECU/80/Add.5

Equador

G/TBT/N/KWT/95/Rev.1

Kuwait

G/TBT/N/KWT/219

Kuwait

Este novo projeto de regulamento técnico emitido pela Secretaria de Qualidade do Ministério da
Aplicável a todos os
Indústria e da Produtividade revoga o projeto anterior, notificado pelo documento
países
G/TBT/N/ECU/19/Add.6.
A emenda n º 1 à primeira revisão (1R) do Regulamento Técnico RTE INEN 064 (1R) – Gorduras e
Aplicável a todos os Óleos Comestíveis foi emitida, nos termos da Resolução n º 14 135, de 1 de abril de 2014, da
países
Sub-Secretaria de Qualidade do Ministério da Indústria e Produtividade, e entrou em vigor na data
da sua assinatura, sem prejuízo da sua publicação no Diário Oficial.
Para esclarecimento do conteúdo técnico do item 4.15 do GSO 2096/2010, anteriormente notificado
Aplicável a todos os
pelo documento G/TBT/N/KWT/95 de 7 de novembro de 2011, o item é alterado conforme o anexo.
países
Aplicável a todos os
Notifica projeto de regulamento técnico relacionado com bebidas gasosas não alcoolicas.
países

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

Datas (*)
N: 28/04/2014
V: - - C: 06/07/2014
N: 28/04/2014
V: - - C: 07/07/2014
N: 28/04/2014
V: - - C: 17/06/2014
N: 28/04/2014
V: - - C: 27/06/2014
N: 28/04/2014
V: - - C: 27/06/2014
N: 24/04/2014
V: - - C: 05/05/2014
N: 29/04/2014
V: - - C: - - -

Link

N: 29/04/2014
V: - - C: - - N: 29/04/2014
V: - - C: 28/06/2014
N: 29/04/2014
V: - - C: 28/06/2014
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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

G/TBT/N/KWT/220

Kuwait

G/TBT/N/LTU/23

Lituânia

G/TBT/N/MYS/41

Malásia

Notificados

Datas (*)
N: 29/04/2014
Aplicável a todos os Este projeto de regulamento técnico se aplica às frutas de caroço enlatadas adequadas para consumo
V: - - países
humano. Não se aplica ao produto preparado destinado ao processamento posterior.
C: 28/06/2014
N: 29/04/2014
Aplicável a todos os Notifica projeto de ordem do Ministro da Agricultura da República da Lituânia sobre a aprovação
V: - - países
do Regulamento Técnico para Produtos Cárneos.
C: 28/06/2014
N: 30/04/2014
Aplicável a todos os A proposta de alteração é incluir percentual do teor de peixe em conservas de peixe com sambal
V: - - países
tumis.
C: 29/06/2014

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

Conteúdo

Link
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