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/TBT/N/MYS/42

Malásia

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/MYS/43

Malásia

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/RUS/59

Rússia

Brasil

G/TBT/N/KOR/495

Coreia do Sul

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/USA/893/Add.1

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/USA/751/Add.2

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/USA/894/Add.1

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/934

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/935

Brasil

Aplicável a todos os
países

Datas (*)
N: 02/06/2014
Notifica projeto de regulamento de 2014 aplicável à importação de alimentos para a Malásia.
V: - - C: 01/08/2014
Notifica proposta de alteração de regulamentação para as novas alegações de função de nutrientes N: 02/06/2014
aprovados para componentes alimentícios de cálcio: 3-hidroxi-3-metil butirato monohidrato V: - - (CaHMB) e D-ribose.
C: 01/08/2014
Notifica normativa que introduz restrição temporária à importação de bovinos vivos, sangue e
N: 03/06/2014
produtos que contenham sangue, carne com osso, subprodutos de carne, matérias-primas de
V: 27/05/2014
intestinos, carne mecanicamente separada, proteínas processados; em decorrência ao surto de
C: - - Encefalopatia Espongiforme Bovina – BSE, de maio 2014, procedente do Estado de Mato Grosso.
N: 03/06/2014
Notifica portaria de aplicação e regulamentos de execução sobre a Lei de Promoção de produtos
V: 01/09/2014
agrícolas e da pesca respeitadores do meio-ambiente, e gestão e suporte para alimentos orgânicos.
C: 02/08/2014
Notifica proposta de normativa que estende o período de comentários para a proposta de alteração N: 03/06/2014
dos regulamentos de rotulagem para alimentos convencionais e suplementos alimentares para V: - - fornecer informações nutricionais atualizadas no rótulo.
C: 01/08/2014
N: 03/06/2014
Notifica regulamento final sobre a proposta de modificar o regulamento da Lei de rotulagem dos
V: 19/11/2014
produtos de couro.
C: - - N: 03/06/2014
Notifica a prorrogação do período para comentários da proposta de regulamento para rotulagem de
V: - - produtos alimentícios, rotulagem e porções.
C: 01/08/2014
N: 04/06/2014
Notifica consulta pública para sugestões a proposta de Resolução que dispõe sobre o agrotóxico T48
V: - - – TIAMETOXAM para ser aplicado em várias culturas.
C: 27/06/2014
N: 04/06/2014
Notifica consulta pública para sugestões a proposta de Resolução que dispõe sobre o agrotóxico C63
V: - - – LAMBDA-CIALOTRINA para ser aplicado em várias culturas agrícolas.
C: 27/06/2014

(*) 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

G/SPS/N/PER/538/Add.1

Peru

G/SPS/N/PER/544

Peru

G/SPS/N/USA/2631/Add.1

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/BRA/936

Brasil

G/SPS/N/PER/543

Peru

G/SPS/N/USA/1940/Add.2

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/ZAF/34

África do Sul

G/TBT/N/CAN/365/Rev.1/A
dd.4

Canadá

G/TBT/N/TPKM/153/Add.1

Taiwan

Notificados

Conteúdo
Datas (*)
Notifica a mudança de data limite para a apresentação de observações ao projeto de regulamento
N: 04/06/2014
Aplicável a todos os que estabelece os requisitos fitossanitários a serem cumpridos para a importação de plantas de
V: - - países
framboesa (Rubus subgenus Rubus (Eubatus) spp.) de origem e procedência dos Estados Unidos da
C: 08/07/2014
América.
N: 04/06/2014
Estados Unidos da Notifica consulta pública da proposta de requisitos fitossanitários para a importação ao Peru de
V: - - América
plantas in vitro de café de origem e procedência dos Estados Unidos da América.
C: 04/07/2014
N: 04/06/2014
Aplicável a todos os Notifica modificação da data final para comentários sobre a proposta de regulamento para transporte
V: - - países
sanitário de alimentos para humanos e animais.
C: 30/07/2014
N: 04/06/2014
Aplicável a todos os Notifica consulta pública para sugestões à proposta de Resolução que dispõe sobre o agrotóxico
V: - - países
C47- CIPRODINIL para ser empregado em aplicação foliar em várias commodities agrícolas.
C: 27/06/2014
N: 04/06/2014
Estados Unidos da Notifica o estabelecimento de requisitos fitossanitários para a importação de grãos de Chia (Salvia
V: 05/05/2014
América
hispânica) de origem peruana e de procedência dos Estados Unidos da América.
C: - - N: 04/06/2014
Aplicável a todos os Notifica o regulamento final para Advantame como aditivo alimentício autorizado para adição direta
V: 21/05/2014
países
em alimentos para consumo humano.
C: 20/06/2014
África do Sul notifica que está impedindo a importação de suínos vivos, sêmen e embriões de suíno N: 04/06/2014
Aplicável a todos os
e ingredientes alimentares que contenham produtos derivados do plasma suíno, em decorrência dos V: 23/04/2014
países
recentes surtos do vírus da Diarréia Epidêmica dos Suínos notificados pela OIE.
C: - - N: 04/06/2014
Aplicável a todos os Notifica a alteração da proposta notificada via G/TB/N/CAN/365/Ver.1/Add.3, de 18/10/2013, para
V: - - países
criar projeto de modelo integrado de Agência de Inspeção.
C: 18/07/2014
N: 04/06/2014
Aplicável a todos os Notifica modificação do conteúdo das regras de aplicação da Lei de Administração da Higiene dos
V: - - países
Alimentos.
C: 10/06/2014

(*) 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/TBT/N/TPKM/159/Add.1

Taiwan

G/TBT/N/USA/893/Add.2

Estados Unidos da
América

G/TBT/N/USA/894/Add.2

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/ALB/176

Albânia

. G/SPS/N/ALB/177

Albânia

G/SPS/N/BRA/380/Add.3

Brasil

G/SPS/N/BRA/901/Rev.1

Brasil

G/SPS/N/CAN/821

Canadá

G/SPS/N/CAN/822

Canadá

Notificados

Conteúdo
Notifica que a regulamentação para normatizar a rotulagem de ingredientes aromatizantes em
Aplicável a todos os produtos pré-embalados com aditivos alimentares, incluindo aromatizantes, foi editada sob a
países
nomeação “Regulamentos que regem a rotulagem de ingredientes aromatizantes em produtos de
aditivos alimentares” e veio a ficar efetiva em 20/05/2014.
Notifica, a FDA americana, anúncio de reunião pública para discutir duas regras propostas visando
Aplicável a todos os
atualizar as informações de nutrição e requisitos de tamanho de porção nos rótulos de informações
países
nutricionais.
Notifica, a FDA americana, anúncio de reunião pública para discutir duas regras propostas visando
Aplicável a todos os
atualizar as informações de nutrição e requisitos de tamanho de porção nos rótulos de informações
países
nutricionais.
Notifica regulamentação do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Gerenciamento de
Águas a qual providencia algumas medidas protetoras contra o surto de febre aftosa na região de
Zimbabwe
“Masvingo”, Zimbabwe, interrompendo a importação de animais vivos ( ruminantes domésticos e
selvagens, suínos), carnes, carne processada e leite.
Notifica regulamentação do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Gerenciamento de
Águas a qual providencia algumas medidas protetoras contra o surto de febre aftosa na região de
Rússia
“Primorskiy Kray”, Rússia, interrompendo a importação de animais vivos (domésticos e selvagens)
como bovinos, suínos, ovinos e caprinos.

Datas (*)

Link

N: 04/06/2014
V: 20/05/2014
C: - - N: 04/06/2014
V: - - C: 01/08/2014
N: 04/06/2014
V: - - C: 01/08/2014
N: 04/06/2014
V: 27/05/2014
C: - - N: 04/06/2014
V: 27/05/2014
C: - - -

N: 04/06/2014
Aplicável a todos os Notifica publicação de Instrução Normativa nº 12, de 23/05/2014 com a qual modifica a lista de
V: 27/05/2014
países
pragas quarentenárias previamente notificada.
C: - - N: 04/06/2014
Aplicável a todos os Notifica regulamentação que emenda os certificados internacionais padrão para pescado e produtos
V: 01/09/2014
países
de pesca para ser exportados ao Brasil.
C: - - N: 04/06/2014
Aplicável a todos os Notifica proposta de limite máximo residual – LMR para o agrotóxico Flubendiamida em várias
V: - - países
commodities alimentícias.
C: 03/08/2014
N: 04/06/2014
Aplicável a todos os Notifica proposta de limite máximo residual – LMR para o agrotóxico Metoxifenozido em várias
V: - - países
commodities.
C: 03/08/2014

(*) 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
Notifica projeto de resolução com a qual estabelece o regulamento técnico sobre os requisitos
Aplicável a todos os
sanitários e de inocuidade da carne de capivara (Hydrochaeris hydrochaeris) destinada para o
países
consumo humano e dá as instruções para o processamento.
Notifica a adoção da regulamentação da Comissão que altera os anexo II do Regulamento (EC) nº
Aplicável a todos os
1333/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita ao uso de cores de caramelo em
países
cerveja e bebidas da malte.
Notifica regulamentação que rege os critérios gerais aplicáveis pelo México para o estabelecimento,
Aplicável a todos os
atualização ou modificação dos requisitos em matéria de sanidade e inocuidade animal, vegetal,
países
aquícola e pesqueira para a importação de produtos regulamentados pela autoridade sanitária.

G/SPS/N/COL/252

Colômbia

G/SPS/N/EU/68/Add.1

União Européia

G/SPS/N/MEX/259

México

G/SPS/N/PER/545

Peru

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/TUR/47

Turquia

China, Coreia do Sul,
Estados Unidos da
América, Itália, Japão

G/SPS/N/TUR/48

Turquia

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CAN/613/Rev.1/A
dd.5/Corr.1

Canadá

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CAN/700/Rev.1

Canadá

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CAN/801/Add.1

Canadá

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CHN/650

China

Aplicável a todos os
países

Datas (*)
N: 04/06/2014
V: - - C: 29/08/2014
N: 04/06/2014
V: 05/06/2014
C: - - N: 04/06/2014
V: 28/07/2014
C: - - N: 04/06/2014
Notifica proposta dos requisitos fitossanitários para a importação ao Peru de estacas gemas de
V: - - cítricos de origem e procedência dos Estados Unidos da América – Califórnia.
C: 04/07/2014
Notifica instrução sobre a vespa do castanheiro - Dryocosmus kuriphilus e que tem proibido a N: 04/06/2014
entrada, de plantas para plantios de Castanea spp, as quais são hospedeiras da vespa, procedente dos V: 27/05/2014
países onde há presença da praga.
C: - - Notifica a inicialização de análise de risco de pragas para Fusarium oxysporum f. SP. cubense para
N: 04/06/2014
rever os requisitos de importação de Musa spp. destinada para o plantio e determina a proibição de
V: 02/06/2014
entrada de plantas destinadas ao plantio de Musa spp. que é hospedeira da praga em tela, de países
C: - - onde está presente.
N: 05/06/2014
Notifica correção nos dizeres: “O texto disponível a partir de” da notificação
V: - - G/SPS/N/CAN/613/Rev.1/Add.5.
C: - - N: 05/06/2014
Notifica novo quadro regulamentar para a inspeção federal de alimentos dando uma visão geral dos
V: 01/06/2014
regulamentos propostos.
C: 31/07/2014
N: 05/06/2014
Notifica a adoção do limite máximo residual – LMR para o agrotóxico dimetoforme em ginseng.
V: 27/05/2014
C: - - N: 05/06/2014
Notifica o padrão para caseína ácida, caseína de coalho e membrana separada de caseína e
V: - - estabelece os termos e definições, requisitos técnicos, etc.
C: 04/08/2014

(*) 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/CHN/651

China

Aplicável a todos os
Notifica código de práticas de higiene aplicadas à produção de aditivos alimentares.
países

G/SPS/N/CHN/652

China

Aplicável a todos os Notifica os padrões para todos os tipos de biscoito doce e biscoito salgado, contendo os termos e
países
definições, requisitos técnicos, empacotamento e rotulagem, etc.

G/SPS/N/CHN/653

China

Aplicável a todos os Notifica os padrões para todos os tipos de doces e pães, contendo os termos e definições, requisitos
países
técnicos, embalagem e rotulagem, etc.

G/SPS/N/IND/86

Índia

Aplicável a todos os Notifica que o certificado veterinário prevê requisitos sanitários para a importação de sêmen
países
congelado de bovino para a Índia.

G/SPS/N/IND/87

Índia

Aplicável a todos os Notifica previsão para o certificado veterinário de exigências sanitárias para a importação de
países
embriões de bovino “in vivo” para a Índia.

G/SPS/N/RUS/60

Rússia

G/SPS/N/TUR/49

Turquia

G/SPS/N/UKR/95

Ucrânia

Notificados

Conteúdo

África do Sul,
Canadá, Coreia do Notifica a introdução de restrições temporárias à importação de suínos de criação e de produção,
Sul, Estados Unidos produtos derivados de sangue suíno não tratados termicamente usados para produção de ração
da América, Japão, animal, em decorrência da detecção da diarreia epidêmica suína.
México
Notifica regulamento que rege os níveis máximos de coccidiostáticos e histomonostáticos em
Aplicável a todos os
alimentos de origem animal resultantes da contaminação cruzada inevitável destas substâncias em
países
alimentos não-alvo.
Notifica regulamentação com a qual revoga da lista aprovada de licenças na área de atividade
econômica as licenças sobre importação de animais e produtos de animais, material reprodutivo,
Aplicável a todos os produtos biológicos, material patogênico, preparações veterinárias, substâncias, aditivos
países
alimentares, misturas prévias e ração animal exceto os produtos de animais não comestíveis se tem
sido submetidos a procedimentos técnicos que exclua a possibilidade de transmissão de doenças a
serem notificadas.

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

Datas (*)
N: 05/06/2014
V: - - C: 04/08/2014
N: 05/06/2014
V: - - C: 04/08/2014
N: 05/06/2014
V: - - C: 04/08/2014
N: 05/06/2014
V: - - C: 04/08/2014
N: 05/06/2014
V: - - C: 04/08/2014

Link

N: 05/06/2014
V: 30/05/2014
C: - - N: 05/06/2014
V: 31/10/2015
C: 04/08/2014
N: 05/06/2014
V: 26/04/2014
C: - - -
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

G/TBT/N/COL/206

Colômbia

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/937

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/CAN/394/Rev.1

Canadá

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/ECU/254

Equador

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/938

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/SGP/26/Add.2

Singapura

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/ZAF/176

África do Sul

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/ALB/177

Albânia

Rússia

G/SPS/N/NZL/503

Nova Zelândia
(Aotearoa)

Brasil, Canadá, Itália,
Paraguai, Taiwan,
Turquia

Conteúdo
Notifica a adoção dos requisitos sanitários para os estabelecimentos de processamento,
armazenamento, comercialização, vendas, importação ou exportação e o transporte da carne
proveniente de capivaras, que tenham sido destinadas para o consumo humano.
Notifica consulta pública, por 5 (cinco) dias, para críticas e sugestões, proposta de Resolução que
dispõe sobre o agrotóxico Flutriafol, para ser usado em várias commodities agrícolas e ser
empregado em aplicação foliar, localizada, em solo e em sementes.
Comunica que as respostas recebidas como resultado da consulta pública serão consideradas em
redações posteriores dos regulamentos e que a CFIA tem a intenção de pré-publicação dos
regulamentos propostos sob a Lei dos Canadenses sobre Segurança dos Alimentos (SFCA) no final
do outono de 2014 e proporcionará oportunidade para comentário final na época.
Notifica projeto de regulamento técnico que estabelece o objetivo, área de aplicação, definições,
condições gerais, classificação, requisitos do produto, requisitos de rotulagem, amostragem, entre
outras, para produtos farináceos.
Notifica Instrução Normativa com a qual estabelece os padrões para identificação, monitoramento e
controle de movimentação para gado importado de países considerados com risco para
Encefalopatia Espongiforme Bovina – BSE.
Notifica mudança de conteúdo e/ou escopo da regulamentação notificada previamente e comunica
que está aceitando comentários pelo período de 60 (sessenta) dias e propõe entrada em vigor para
01/09/2014.
Notifica regulamentação que estabelece padrões mínimos para a classificação de produtos lácteos e
produtos de imitação de lácteos, bem como o sistema de controle para garantir a conformidade com
a norma.
Notifica a interrupção das importações de ruminantes vivos domésticos e selvagens, carnes, carne
processada, e leite procedente da região russa de “Primorskiy Kray”, em decorrência do surto de
febre aftosa.

Datas (*)
N: 05/06/2014
V: - - C: 29/08/2014
N: 06/06/2014
V: - - C: 02/06/2014

Link

N: 06/06/2014
V: 01/06/2015
C: 31/07/2014

N: 06/06/2014
V: 28/02/2015
C: 28/08/2014
N: 06/06/2014
V: 22/05/2014
C: - - N: 06/06/2014
V: 01/09/2014
C: 05/08/2014
N: 06/06/2014
V: - - C: 05/08/2014
N: 04/06/2014
V: 27/05/2014
C: - - N: 10/06/2014
Notifica norma com a qual dá especificações de importação e condições de entrada para material de
V: 26/05/2014
viveiro hospedeiros de Xylella fastidiosa, importado para Nova Zelândia.
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

Notificados

Conteúdo
Notifica Regulamento (UE) nº 519/2014, de 16/05/2014, com o qual altera o Regulamento (CE) nº
Aplicável a todos os 401/2006 no que respeita aos métodos de amostragem de lotes grande, especiarias e suplementos
países
alimentares, critérios de desempenho para toxinas T-2, HT-2 e citrinina e métodos de triagem de
análises.
Notifica alteração do anexo II do Regulamento (CE) nº 1333/2008 do Parlamento Europeu e do
Aplicável a todos os
Conselho e anexo do Regulamento (UE) nº 231/2012 da Comissão pelo qual se refere ao uso do etil
países
lauroil arginato como conservante em determinados produtos cárneos tratados termicamente.
Notifica a regulamentação que revisa o Art. 4º dos requisitos de quarentena para a importação de
Aplicável a todos os
frutas frescas provenientes de países ou distritos onde a mosca da fruta do mediterrâneo é conhecida
países
sua ocorrência.
Notifica regulamentação - Carta No. FS-AS-3/8494, de 23/05/2014 que elimina a restrição
temporária de exportação de tomates, pepinos, repolhos, berinjelas, cerejas e cerejas de pássaro,
Geórgia
damascos, pêssegos, ameixas, caqui, kiwi, frutas, batatas novas para a Federação Russa, devido a
um acordo entre as autoridades competentes da Federação da Rússia e da Geórgia.
Notifica regulamentação No. FS-AS-3/9746, de 05/06/2014, que estabelece restrição temporária de
Ucrânia
importação de bens regulados na Ucrânia, em decorrência à detecção repetida de pragas
quarentenárias (Globodera rostochiensis (Woll) Behrens) em batatas para alimentos.
Argentina, Brasil,
Notifca normativa com a qual retira a Sarocladium oryzae, Botrytis gladiolorum e Botryosphaeria
Canadá, Chile, China,
stevensii dos requisitos fitossanitários para a importação de diversos produtos de origem vegetal e
Estados Unidos da
torna sem efeito o Art. 1º da Resolução Diretora nº 0011-2014-MINAGRI-SENASA-DSV
América, Filipinas,
correspondente à retirada do Choristoneura fumiferana dos requisitos fitossanitários.
França, Tailândia

G/SPS/N/EU/81

União Européia

G/SPS/N/EU/80

União Européia

G/SPS/N/TPKM/315

Taiwan

G/SPS/N/RUS/62

Rússia

G/SPS/N/RUS/61

Rússia

G/SPS/N/PER/546

Peru

G/SPS/N/JPN/351

Japão

G/SPS/N/ECU/144

Equador

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/ECU/143

Equador

Honduras

Datas (*)

Link

N: 10/06/2014
V: 06/06/2014
C: - - N: 10/06/2014
V: 05/06/2014
C: - - N: 11/06/2014
V: 27/05/2014
C: - - N: 11/06/2014
V: 26/05/2014
C: - - N: 11/06/2014
V: 16/06/2014
C: - - N: 11/06/2014
V: 31/05/2014
C: - - -

N: 11/06/2014
V: - - C: 10/08/2014
N: 11/06/2014
Notifica proposta de requisitos fitossanitários para a importação de sementes de mostarda branca
V: 20/08/2014
(Sinapis alba) procedente dos Estados Unidos da América.
C: 10/08/2014
N: 11/06/2014
Notifica proposta de requisitos fitossanitários para a importação de pólen de dendê (Elaeis
V: 20/08/2014
guineensis) procedente de Honduras.
C: 10/08/2014

Aplicável a todos os
Notifica proposta de revisão dos padrões de composição para leite e produtos láctoes.
países

(*) 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/CAN/823

Canadá

Aplicável a todos os Notifica regulamento de gestão de risco de pragas para desregulamentar o Gymnosporangium
países
fuscum Hedw. f., agente causador da ferrugem treliça da pêra.

G/SPS/N/ARG/175/Add.1

Argentina

Aplicável a todos os Notifica o esclarecimento que não tem substituído o Certificado Fitossanitário – CF pelo CEPVP
países
(Certificado de exportação de Produtos Vegetais Processados).

G/SPS/N/ARE/32

Emirados Árabes
Unidos

G/SPS/GEN/1331

Peru

G/SPS/GEN/1332

Secretariado

G/SPS/GEN/1333

Secretariado

G/SPS/N/CHL/465/Rev.1

Chile

G/SPS/N/ECU/145

Equador

G/SPS/N/EU/33/Add.4

União Européia

Notificados

Itália

Conteúdo

Notifica o levantamento da proibição para a importação de aves domésticas e selvagens vivas,
produtos de carne de aves incluindo carne de aves, pintos de um dia e ovos, originárias da Itália.

Aplicável a todos os Notifica declaração de país livre de Língua azul em conformidade com o estabelecido no Art. 8.3.3
países
do Cap. 8.3 – Língua Azul do Código Sanitário dos Animais Terrestres da OIE.
Aplicável a todos os
Projeto do décimo sexto relatório anual
países

Datas (*)
N: 11/06/2014
V: 28/08/2014
C: 10/07/2014
N: 11/06/2014
V: - - C: - - N: 11/06/2014
V: 02/06/2014
C: - - N: 11/06/2014
V: - - C: - - N: 12/06/2014
V: - - C: - - -

Link

O Relatório abrange o período de 1 de Junho de 2013 até 31 de março de 2014, baseia-se em
informações fornecidas pelos membros através de notificações e de informações apresentadas N: 12/06/2014
Aplicável a todos os
durante as reuniões do Comitê SPS. Esta informação foi muitas vezes fornecida sob o tema da V: - - países
agenda "Praga e ou Áreas livres de doença - Artigo 6 º". As informações relevantes fornecidas sobre C: - - outros pontos da agenda também estão incluídas no relatório.
N: 12/06/2014
Aplicável a todos os Notifica a adoção das exigências sanitárias específicas para a introdução de eqüinos em forma
V: - - países
definitiva e de uso em ambos os hemisférios.
C: 11/08/2014
N: 12/06/2014
Estados Unidos da Notifica proposta dos requisitos fitossanitários de sementes de flores cravo (Dianthus barbatus)
V: 20/08/2014
América
procedentes dos Estados Unidos da America.
C: 11/08/2014
N: 12/06/2014
Aplicável a todos os Notifica a adoção, publicação e entrada em vigor da regulamentação sobre o uso de subprodutos de
V: 24/06/2014
países
animais e produtos derivados como combustível em instalações de combustão.
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

Notificados

Conteúdo
Notifica normativa que estabelece as regulamentações a serem cumpridas para prevenir a
Aplicável a todos os proliferação e controle das populações das pragas da lagarta rosa (Pectinophora gossypiella
países
Saunders) e bicudo do algodoeiro (Anthonomus grandis Boheman) que afetam o cultivo do
algodoeiro, “okra” e “kenaf”.
A Agência de Proteção Ambiental Americana publica documento de correção, a respeito da
Aplicável a todos os regulamentação que estabelece a tolerância para “imizapic” em cana-de-açúcar, da seção de
países
codificação ao incluir nota de rodapé sobre a tabela no parágrafo (a)(1) para destacar que não há
registros americanos para a commodity cana de açúcar,
Em 8 de abril de 2014, o Ministério da Agricultura publicou aviso de modificação do regulamento
Aplicável a todos os
geral sobre classificação de carne bovina. O presente documento informa que o prazo para
países
comentários foi prorrogado até 13 de junho de 2014.

G/SPS/N/MEX/260

México

G/SPS/N/USA/2673

Estados Unidos da
América

G/TBT/N/CHL/267/Add.1

Chile

G/SPS/N/CAN/824

Canadá

Aplicável a todos os Notifica proposta de limite máximo residual - LMR para o agrotóxico S-metolachor em
países
“bushberries”.

G/SPS/N/CAN/825

Canadá

Aplicável a todos os Notifica proposta de limite máximo residual - LMR para o agrotóxico ciprodinilo em frutas de
países
caroço (Grupo de colheita 11-09), leite e commodities de origem animal.

G/SPS/N/CAN/826

Canadá

Aplicável a todos os Notifica proposta de limite máximo residual – LMR para o agrotóxico pimetrozine em
países
“bushberries”

G/SPS/N/CAN/827

Canadá

Aplicável a todos os Notifica proposta de limite máximo residual – LMR para o agrotóxico bifenazato em hortalizas de
países
frutificação.

G/SPS/N/CAN/828

Canadá

Aplicável a todos os Notifica regulamentação que propõe o limite máximo residual – LMR para o agrotóxico saflufenacil
países
no subgrupo de colheita 20ª – Colza, revisada.

G/SPS/N/CAN/829

Canadá

Aplicável a todos os Notifica regulamentação que propõe o limite máximo residual – LMR para o agrotóxico imazapic
países
em cana-de-açúcar.

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

Datas (*)

Link

N: 12/06/2014
V: - - C: 09/08/2014
N: 12/06/2014
V: 04/06/2014
C: - - N: 11/06/2014
V: - - C: 13/06/2014
N: 13/06/2014
V: - - C: 18/08/2014
N: 13/06/2014
V: - - C: 18/08/2014
N: 13/06/2014
V: - - C: 18/08/2014
N: 13/06/2014
V: - - C: 18/08/2014
N: 13/06/2014
V: - - C: 20/08/2014
N: 13/06/2014
V: - - C: 20/08/2014
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

Conteúdo

G/SPS/N/CAN/830

Canadá

Aplicável a todos os Notifica regulamentação que propõe o limite máximo residual – LMR para o agrotóxico
países
halauxifen-metil em cevada e trigo.

G/SPS/N/CAN/831

Canadá

Aplicável a todos os Notifica regulamentação que propõe o limite máximo residual – LMR para o agrotóxico
países
metconazole em milho.

G/SPS/N/ECU/136/Add.1

Equador

Brasil

Notifica a adoção e entrada em vigor da regulamentação sobre os requisitos fitossanitários para a
importação de plantas “in vitro” de gamelina (Gmelina arbórea) para plantio, procedentes do Brasil.

G/SPS/N/ECU/139/Add.1

Equador

Brasil

Notifica a adoção e entrada em vigor da regulamentação sobre os requisitos fitossanitários para a
importação de plantas “in vitro” de teca (Tectona grandis L.f.) para plantio, procedentes do Brasil.

G/SPS/N/ECU/140/Add.1

Equador

Brasil

Notifica a adoção e entrada em vigor da regulamentação sobre os requisitos fitossanitários para a
importação de plantas “in vitro” de eucalipto (eucalyptus SP.) para plantio, procedentes do Brasil.

G/TBT/N/USA/859/Add.2

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os Notifica regulamento final sobre a alteração das regras e regulamentos no âmbito da lei de
países
rotulagem de produtos de lã de 1939.

G/TBT/N/ISR/805

Israel

Aplicável a todos os Notifica projeto de regulamento com o qual determina a revisão parcial da Norma compulsória SI
países
1208 para ser substituída pela SI 7301.

G/TBT/N/ZAF/66/Rev.1

África do Sul

G/SPS/N/USA/2674

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/ARE/32/Corr.1

Emirados Árabes
Unidos

Datas (*)
N: 13/06/2014
V: - - C: 20/08/2014
N: 13/06/2014
V: - - C: 20/08/2014
N: 13/06/2014
V: - - C: - - N: 13/06/2014
V: - - C: - - N: 13/06/2014
V: - - C: - - N: 12/06/2014
V: 07/07/2014
C: - - N: 11/06/2014
V: - - C: 10/08/2014
N: 11/06/2014
V: - - C: 10/08/2014
N: 12/06/2014
V: - - C: 26/06/2014

Link

Proposta de regulamento que prevê a rotulagem e publicidade dos gêneros alimentícios
Aplicável a todos os
pré-embalados sob o controle do Ministério da Saúde, em termos da Lei de gêneros alimentícios,
países
cosméticos e Desinfetantes de 1972.
A Agência de Proteção do Meio-Ambiente americana - EPA anuncia o recebimento de vários
Aplicável a todos os
registros iniciais de petições de agrotóxicos solicitando o estabelecimento ou alteração de
países
regulamentos de resíduos de agrotóxicos em várias commodities.
Notifica correção sobre o relatório nº 5 (relatório final) de gripe aviária na Itália em 18/09/2103 (não
N: 16/06/2014
Austrália) e ratifica, em conformidade com o Art. 10.4.4., Cap. 10.4 do Código Sanitário dos
Itália
V: - - Animais Terrestres da OIE, que esse país está agora livre da gripe aviária altamente patogênica e
C: - - que o risco de contaminação da importação de aves e produtos avícolas da Itália é negligenciável.

(*) 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/CHL/476

Chile

Aplicável a todos os Notifica a modificação de Resolução nº 3.080/2003, que estabelece critérios de regionalização em
países
relação às pragas quarentenárias para o território do Chile.

G/SPS/N/PER/542/Add.1

Peru

Aplicável a todos os Notifica a prorrogação do período de consulta á proposta de requisitos fitossanitários para a
países
importação de sementes de café (Coffea spp.) de origem e procedência de vários países.

G/SPS/N/PER/544/Add.1

Peru

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/PER/545/Add.1

Peru

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/TPKM/309/Add.1

Taiwan

G/SPS/N/USA/2541/Add.1

Estados Unidos da
América

Israel

Notifica a entrada em vigor da alteração dos regulamentos que regem a importação de frutas e
legumes, permitindo a importação de flores femininas de abóbora procedentes de Israel, em
território continental dos Estados Unidos da América.

G/SPS/N/USA/2675

Estados Unidos da
América

México

Notifica a disponibilidade da análise de risco de pragas para a importação de figos frescos
procedentes do México, para o território continental dos Estados Unidos da América.

G/TBT/N/ISR/804

Israel

G/SPS/N/PER/547

Peru

G/SPS/N/TPKM/316

Taiwan

Notifica a prorrogação do período de consulta pública sobre a proposta de requisitos fitossanitários
para a importação de plantas in vitro de café (Coffea spp.) de origem e procedência dos Estados
Unidos da América.
Notifica a prorrogação do período de consulta pública à proposta de requisitos fitossanitários para a
importação de estacas gemas de cítricos (Citrus spp.) de origem e procedência dos Estados Unidos
da América.

Aplicável a todos os Notifica a adoção, publicação e entrada em vigor do projeto de normas para limites máximos
países
residuais – LMR de vários agrotóxicos em alimentos.

Notifica revisão da Norma Obrigatória SI 929, que lida com lubrificação de máquinas que entram
Aplicável a todos os
em contato com alimentos. Este projeto de revisão de norma é baseado nas especificações
países
internacionais fornecidas pela FAO/WHO para óleos minerais e adotadas pelo Codex Alimentarius.
Notifica consulta pública de proposta de projeto de Resolução dos requisitos fitossanitários para a
Estados Unidos da
importação ao Peru de plantas “in vitro” de “blueberry” de origem e procedência dos Estados
América
Unidos da América.
Notifica a classificação sob os códigos específicos CCC dos 224 que deverão seguir a
Aplicável a todos os
Regulamentação de Inspeção de Alimentos Importados e Produtos relacionados se as commodities
países
importadas são usadas como aditivos alimentares.

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

Datas (*)
N: 16/06/2014
V: 12/06/2014
C: - - N: 16/06/2014
V: - - C: 22/07/2014
N: 16/06/2014
V: - - C: 04/08/2014
N: 16/06/2014
V: - - C: 04/08/2014
N: 16/06/2014
V: 12/06/2014
C: - - N: 16/06/2014
V: 07/07/2014
C: - - N: 16/06/2014
V: - - C: 11/08/2014
N: 11/06/2014
V: - - C: 10/08/2014
N: 16/06/2014
V: - - C: 16/07/2014
N: 16/06/2014
V: 01/07/2014
C: - - -

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

Conteúdo

G/SPS/N/USA/2676

Estados Unidos da
América

Arábia Saudita

Notifica que o Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal americano, comunica ao público a
determinação sobre Arábia Saudita em considerá-la como livre da doença eqüina Africana - AHS.

G/SPS/N/EGY/56

Egipto

Aplicável a todos os Notifica Legislação Ministerial com a qual determina os padrões egípcios para as carnes e produtos
países
de carnes que os produtores e importadores deverão observar.

G/SPS/N/EGY/57

Egipto

Aplicável a todos os Notifica Decreto Ministerial com o qual determina padrões egípcios relativos a produtos
países
alimentícios que os produtores e importadores de deverão observar.

G/SPS/N/TUR/10/Add.2

Turquia

Aplicável a todos os Notifica que a regulamentação sobre OGM e produtos derivados foi publicada em diário oficial e
países
fornece informação adicional.

G/SPS/N/USA/2465/Add.2

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os Notifica a adoção, publicação e entrada em vigor do regulamento final sobre aditivos de cor para
países
uso seguro do extrato de espirulina como aditivo de cor nos alimentos.

G/SPS/N/MEX/261

México

G/SPS/GEN/1334

Secretariado

G/SPS/N/AUS/340

Austrália

G/SPS/N/BRA/939

Brasil

Aplicável a todos os Notifica consulta pública da proposta de regulamentação com a qual dispõe sobre a rotulagem de
países
alergênicos em alimentos.

G/SPS/N/USA/2677

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os Notifica regulamentação com a qual estabelece, altera e remove as tolerâncias de resíduos de
países
flutriafol em várias commodities.

Notifica os requisitos fitossanitários postos a consulta pública, para a importação de estacas sem raiz
de pimentão doce (Capsicum annuum L.) originários e de procedência da Espanha, para uso,
propagação não comercial.
Apresenta uma compilação de definições existentes de um “padrão privado” usado em outras
Aplicável a todos os
organizações internacionais visando serem apresentadas para consideração do Comitê SPS na sua
países
reunião de julho de 2014.
Notifica proposta que visa alterar o Código de Padrões dos Alimentos da Austrália e Nova Zelândia
Aplicável a todos os
para alinhá-lo a certos limites máximos de resíduos (LMR) para vários produtos químicos agrícolas
países
e veterinários de modo que eles sejam consistentes com outras normas nacionais.
Espanha

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

Datas (*)
N: 16/06/2014
V: - - C: 11/08/2014
N: 17/06/2014
V: 29/06/2014
C: 16/08/2014
N: 17/06/2014
V: 07/12/2011
C: 16/08/2014
N: 17/06/2014
V: - - C: 16/08/2014
N: 17/06/2014
V: 13/05/2014
C: - - N: 17/06/2014
V: - - C: 16/08/2014
N: 18/06/2014
V: - - C: - - N: 18/06/2014
V: - - C: 11/08/2014
N: 18/06/2014
V: - - C: 18/08/2014
N: 18/06/2014
V: 06/06/2014
C: - - -

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

G/SPS/N/USA/2678

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os Notifica regulamentação que altera uma tolerância para resíduos do agrotóxico espirodiclofeno em
países
óleo de cítricos.

G/SPS/N/USA/2679

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os Notifica regulamentação que estabelece as tolerâncias de resíduos do agrotóxico tricyclazole em
países
arroz importado.

G/SPS/W/279

Canadá, Coreia do
Sul

Aplicável a todos os Os Membros Canadá e Coréia do Sul apresentam uma relação de ferramentas disponíveis para os
países
membros da OMC para gerenciar questões SPS.

G/TBT/N/KEN/414

Quénia

Aplicável a todos os Notifica regulamentação sobre petróleo bruto e petróleo semi refinado e produtos de óleo de
países
palmeira – especificações.

G/TBT/N/KEN/415

Quénia

Aplicável a todos os
Notifica especificações dos requisitos e métodos de amostragem e de teste para sêmola de milho.
países

G/TBT/N/KEN/418

Quénia

Notifica regulamentação aplicada às exigências de boas práticas de fabricação durante o
Aplicável a todos os
estabelecimento das instalações, fornecimento, produção, armazenamento e distribuição de rações
países
animais e ingredientes para rações.

G/TBT/N/KEN/420

Quénia

Aplicável a todos os
Notifica regulamentação que trata das especificações para pré-misturas de ração para suínos.
países

G/TBT/N/ARE/208

Emirados Árabes
Unidos

Projeto de regulamento técnico que trata do peixe defumado, peixe com sabor de fumaça e peixe
Aplicável a todos os
seco pelo fumo, que especifica as definições do produto, e os requisitos de qualidade, métodos de
países
amostragem de testes, transporte, armazenamento e rotulagem.

G/TBT/N/ARE/209

Emirados Árabes
Unidos

Aplicável a todos os Projeto de regulamento técnico que trata de abalone vivo e fresco cru resfriado ou abalone
países
congelado.

G/TBT/N/ARE/210

Emirados Árabes
Unidos

Projeto de regulamento técnico que trata de filetes de peixe congelado e que especifica as definições
Aplicável a todos os
do produto, os requisitos de qualidade, amostragem, métodos de teste, transporte, armazenamento e
países
rotulagem.

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

Conteúdo

Datas (*)
N: 18/06/2014
V: 11/06/2014
C: - - N: 18/06/2014
V: 11/06/2014
C: - - N: 18/06/2014
V: - - C: - - N: 18/06/2014
V: 30/03/2015
C: 18/07/2014
N: 18/06/2014
V: 30/03/2015
C: 18/07/2014
N: 18/06/2014
V: 30/03/2015
C: 18/07/2014
N: 18/06/2014
V: 30/03/2015
C: 17/08/2014
N: 18/06/2014
V: - - C: 17/08/2014
N: 18/06/2014
V: - - C: 17/08/2014
N: 18/06/2014
V: - - C: 17/08/2014

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

G/TBT/N/ARE/211

Emirados Árabes
Unidos

G/TBT/N/ARE/214

Emirados Árabes
Unidos

G/SPS/N/CAN/777/Add.2

Canadá

G/SPS/N/PER/548

Peru

G/SPS/N/PER/549

Peru

G/SPS/GEN/1335

Peru

G/SPS/W/280

Secretariado

G/SPS/N/BRA/940

Brasil

G/SPS/N/EU/82

União Européia

Notificados

Conteúdo
Datas (*)
Notifica regulamento técnico que trata do manjericão seco (Ocimum basilicum L.), especificações, N: 18/06/2014
Aplicável a todos os
definições do produto, requisitos de qualidade, amostragem, métodos de teste, transporte, V: - - países
armazenamento e rotulagem.
C: 17/08/2014
N: 18/06/2014
Aplicável a todos os
Regulamento técnico que diz respeito aos requisitos gerais para alimentos Halal.
V: - - países
C: 17/08/2014
N: 18/06/2014
Aplicável a todos os Notifica a adoção, publicação e entrada em vigor do limite máximo residual – LMR para o
V: 16/06/2014
países
antiparasitário amitraz em mel.
C: - - N: 18/06/2014
Países Baixos
Notifica proposta dos requisitos fitossanitários para pólen de tomate (Lycorpesicon esculentum) de
V: - - (Holanda)
origem e procedência dos Países Baixos para a importação ao Peru.
C: 18/07/2014
N: 18/06/2014
Notifica consulta pública da proposta de requisitos fitossanitários para estacas gemas de cerejeiras
Chile
V: - - (Prunus avium) de origem e procedência do Chile para importação ao Peru.
C: 18/07/2014
Peru solicita à União Européia – UE reavaliação das definições preconizadas no Regulamento
N: 19/06/2014
Aplicável a todos os proposto que revoga o Regulamento (CE) nº 258/97, com a finalidade de estabelecer critérios que
V: - - países
permitam facilitar um acesso real e oportuno ao mercado europeu dos produtos tradicionais da
C: - - biodiversidade dos países em desenvolvimento.
Apresenta projeto de relatório para discussão na reunião do Comitê para 08 – 10 de julho, e N: 19/06/2014
Aplicável a todos os
comentários escritos sobre este projeto por membros que deverão ser apresentados ao Secretariado V: - - países
até 31/07/2014.
C: - - N: 20/06/2014
Aplicável a todos os Notifica prazo para comentários e sugestões às propostas das Monografias farmacopeicas de
V: - - países
heparina bovina sódica e heparina suína sódica.
C: 08/08/2014
Propõe alteração do anexo II do Regulamento (CE) nº 1333/2008 do Parlamento Europeu e do
N: 20/06/2014
Aplicável a todos os Conselho no que respeita à utilização de lacas de alumínio de riboflavinas (E 101) e cochonilha,
V: - - países
ácido carmínico, carminas (E 120) em determinadas categorias de alimentos e do anexo do
C: - - Regulamento (UE) n º 231/2012, que se refere às especificações para riboflavinas (E 101).

(*) 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/EU/83

União Européia

G/SPS/N/NZL/504

Nova Zelândia
(Aotearoa)

G/SPS/N/RUS/63

Rússia

G/SPS/N/SGP/52/Add.2

Singapura

G/SPS/N/TPKM/304/Add.1

Taiwan

G/SPS/N/CRI/148

Costa Rica

G/SPS/N/USA/2645/Add.1

Estados Unidos da
América

G/TBT/N/TPKM/160/Add.1

Taiwan

G/TBT/N/ARE/212

Emirados Árabes
Unidos

G/TBT/N/ARE/213

Emirados Árabes
Unidos

Notificados

Conteúdo
Datas (*)
Propõe Regulamento da UE nº 601/2014, de 04/06/2014 com o qual altera o anexo II do N: 20/06/2014
Aplicável a todos os
Regulamento (CE) nº 1333/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às V: 25/06/2014
países
categorias de carnes e à utilização de aditivos alimentícios em preparações de carnes.
C: - - N: 20/06/2014
Aplicável a todos os Notifica documento com detalhes técnicos sobre a proposta para alterar os Padrões Alimentícios da
V: - - países
Nova Zelândia de 20014 (Limites máximos residuais - LMR dos compostos Agrícolas).
C: 18/07/2014
N: 20/06/2014
Países Baixos
Notifica regulamentação com a qual permite a importação de gado de raça vivo da Holanda para a
V: 03/06/2014
(Holanda)
Federação Russa, sem testes laboratoriais adicionais para língua azul para animais sob quarentena.
C: - - N: 20/06/2014
Aplicável a todos os Notifica prorrogação do período de comentários à proposta de alteração dos regulamentos de
V: - - países
alimentos de 2014.
C: 18/08/2014
N: 20/06/2014
Aplicável a todos os Notifica adoção, publicação e entrada em vigor dos requisitos quarentenários para a importação de
V: 01/08/2014
países
materiais biológicos para propósitos de pesquisa.
C: - - N: 20/06/2014
Notifica os requisitos fitossanitários a serem cumpridos na importação de flores frescas de origem e
Equador
V: 20/06/2014
procedência do Equador.
C: - - Notifica a alteração da data final para comentários da proposta de regulamento visando ajudar à
N: 20/06/2014
Aplicável a todos os implementação da Lei de Modernização da FDA de segurança alimentar (FSMA), que introduzira
V: - - países
novos dispositivos aos requisitos notificáveis de registro de alimentos (RFR) da Lei Federal de
C: 18/08/2014
Alimentos, Drogas e Cosméticos (Lei FD & C).
N: 20/06/2014
Aplicável a todos os Notifica publicação e entrada em vigor do regulamento sobre produtos alimentícios pre-embalados
V: 10/06/2014
países
isentos de requisitos de rotulagem nutricional.
C: - - Notifica projeto de regulamento técnico que trata de suco de frutas frescas (não pasteurizado), que N: 19/06/2014
Aplicável a todos os
especifica as definições do produto, os requisitos de qualidade, amostragem, métodos de teste, V: - - países
transporte, armazenamento e rotulagem.
C: 18/08/2014
N: 19/06/2014
Aplicável a todos os Notifica projeto de regulamento técnico que trata de romãs e especifica as definições do produto, os
V: - - países
requisitos de qualidade, amostragem, métodos de teste, transporte, armazenamento e rotulagem.
C: 18/08/2014

(*) 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/TBT/N/ARE/215

Emirados Árabes
Unidos

G/TBT/N/ARE/216

Emirados Árabes
Unidos

G/TBT/N/EU/215

União Européia

G/SPS/N/BRA/941

Brasil

G/SPS/N/BRA/942

Brasil

G/SPS/N/BRA/943

Brasil

G/SPS/N/BRA/944

Brasil

G/SPS/N/BRA/945

Brasil

G/SPS/N/BRA/946

Brasil

Notificados

Conteúdo
Notifica projeto de regulamento técnico que trata de frutas cítricas enlatadas e especifica as
Aplicável a todos os
definições do produto, os requisitos de qualidade, amostragem, métodos de teste, transporte,
países
armazenamento e rotulagem.
Notifica projeto de regulamento técnico que trata de alguns óleos comestíveis e as características
Aplicável a todos os físicas, químicas e radiológicas e composições de ácidos graxos dos óleos mencionados,
países
empacotamento, transporte e armazenamento desses óleos, amostragem, e métodos de teste,
transporte, armazenamento e rotulagem.

Datas (*)
N: 19/06/2014
V: - - C: 18/08/2014

Link

N: 19/06/2014
V: - - C: 18/08/2014

N: 19/06/2014
Aplicável a todos os Notifica projeto de regulamento de execução que aprova o uso de tralopyrilfor em produtos biocidas
V: - - países
do tipo 21 – produtos antiincrustantes.
C: 18/08/2014
N: 23/06/2014
Aplicável a todos os Notifica consulta pública para críticas e sugestões sobre a proposta de Resolução que dispõe sobre o
V: - - países
agrotóxico E22 – Epoxiconazol para aplicação foliar em várias commodities agrícolas.
C: 11/07/2014
Notifica consulta pública para críticas e sugestões sobre a proposta de Resolução que dispõe sobre o N: 23/06/2014
Aplicável a todos os
ativador de plantas A38 - ACIBENZOLAR-S-METÍLICO para aplicação foliar nas culturas de V: - - países
algodão, batata, feijão, melão e tomate e trigo e aplicação foliar em mudas de cacau e citros.
C: 11/07/2014
Notifica consulta pública para críticas e sugestões sobre a proposta de Resolução que dispõe sobre o N: 23/06/2014
Aplicável a todos os
agrotóxico D41 – Diafentiurom para aplicação foliar nas culturas de algodão, batata, berinjela, café, V: - - países
citros, feijão, melancia, melão, pepino, repolho, rosa, soja e tomate.
C: 11/07/2014
Notifica consulta pública para críticas e sugestões sobre a proposta de Resolução que dispõe sobre o
N: 23/06/2014
Aplicável a todos os agrotóxico T54 – Trifloxistrobina, no uso da cultura de cana-de-açúcar, com Limite Máximo de
V: - - países
Resíduos de 0,05 mg/kg e intervalo de segurança de 90 dias, nas modalidades de emprego
C: 11/07/2014
(aplicação) foliar e sulco e plantio.
Notifica consulta pública para críticas e sugestões sobre a proposta de Resolução que dispõe sobre o N: 23/06/2014
Aplicável a todos os
agrotóxico C58 – Alfa-cipermetrina nas culturas de aveia, cevada citros, girassol, e sorgo na V: - - países
modalidade de emprego (aplicação) foliar.
C: 11/07/2014
Notifica consulta pública para críticas e sugestões sobre a proposta de Resolução que dispõe sobre o N: 23/06/2014
Aplicável a todos os
ingrediente ativo R03 – Reynoutria Sachalinensis na relação de Monografias dos Ingredientes V: - - países
Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira.
C: 11/07/2014

(*) 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/SPS/N/PER/550

Peru

Argentina

Notifica consulta pública da proposta de requisitos fitossanitários para a importação ao Peru de
plantas “in vitro” de batata, de origem e procedência da Argentina.

G/SPS/N/UKR/94/Rev.1

Ucrânia

G/TBT/N/ECU/261

Equador

G/TBT/N/SGP/20/Add.2

Singapura

Aplicável a todos os Notifica a prorrogação do período de comentários para a proposta de projeto de alteração aos
países
regulamentos dos alimentos de 2014.

G/TBT/N/BRA/592

Brasil

Aplicável a todos os Notifica consulta pública para comentários e sugestões à regulamentação que dispõe sobre
países
rotulagem de alergênicos em alimentos.

G/SPS/N/EGY/54/Add.1

Egipto

Aplicável a todos os Notifica a entrada em vigor do novo modelo dos certificados fitossanitários anunciados na
países
notificação G/SPS/N/EGY/54, de 04/06/2013.

G/SPS/N/USA/2680

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os Notifica as tolerâncias estabelecidas para alimentos importados que contenham resíduos de novos
países
medicamentos de animais não aprovados – teflubenzuron, em salmão do atlântico.

G/SPS/N/JPN/352

Japão

G/SPS/N/HKG/39/Add.1

Hong Kong

G/SPS/N/PER/551

Peru

Notifica regulamentação que suspende a proibição da importação de suínos, produtos de carne de
porco e materiais crus para a Ucrânia, procedente do território de “Podlaskie Voivodeship” da
Polônia.
Notifica projeto de regulamento técnico com o qual estabelece o objetivo, área de aplicação,
Aplicável a todos os
definições, requisitos do produto, requisitos de rotulagem, amostragem, testes para avaliação da
países
conformidade, entre outros.
Polónia

Notifica os requisitos adicionais para farinha de sangue suina para ser exportada ao Japão
procedente dos Estados Unidos de América, em decorrência da atual situação epidemiológica
endêmica da Diarréia Epidêmica Suína – PED e do Coronavirus Delta Suíno.
Comunica a prorrogação da data final para comentários e muda a data proposta de adoção e
Aplicável a todos os
publicação sobre o regulamento que trata das diretrizes microbiológicas para alimentos as quais
países
indicam a condição microbiológica não havendo padrões estabelecidos.
Estados Unidos da
América

Polónia

Notifica a consulta pública da proposta de requisitos fitossanitários para a importação ao Peru de
grãos de trigo (Triticum spp.) de origem e procedência polonesa.

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

Datas (*)
N: 23/06/2014
V: - - C: 23/07/2014
N: 23/06/2014
V: 18/06/2014
C: - - N: 23/06/2014
V: 19/12/2014
C: 17/09/2014
N: 23/06/2014
V: - - C: 22/08/2014
N: 23/06/2014
V: - - C: 18/08/2014
N: 24/06/2014
V: 01/09/2014
C: 23/08/2014
N: 24/06/2014
V: - - C: - - N: 25/06/2014
V: 01/07/2014
C: - - N: 25/06/2014
V: 01/08/2014
C: 15/07/2014
N: 25/06/2014
V: - - C: 24/08/2014

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

Conteúdo

G/SPS/N/SAU/105

Arábia Saudita

Aplicável a todos os
Notifica projeto de regulamentação técnica que trata dos produtos lácteos acrescidos de probióticos.
países

G/TBT/N/ZAF/86/Rev.1/Ad
d.1

África do Sul

Aplicável a todos os Notifica publicação em diário oficial o regulamento relativo o à classificação, embalagem e a
países
marcação de soja destinada à venda na República da África do Sul.

G/SPS/N/CAN/832

Canadá

G/TBT/N/ZAF/85/Rev.1/Ad
d.1

África do Sul

G/SPS/GEN/1337

Secretariado

G/SPS/N/BRA/947

Brasil

G/SPS/N/BRA/948

Brasil

G/SPS/N/BRA/949

Brasil

G/SPS/N/PER/508/Add.1

Peru

Notifica regulamentação que propõe atualizar determinadas tolerâncias reguladoras no âmbito da
Aplicável a todos os
Divisão 15 do Regulamento de Alimentos e medicamentos, especialmente os de arsênio e chumbo
países
numa variedade de bebidas incluindo água engarrafada.
Notifica publicação pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca, do regulamento relativo à
Aplicável a todos os
classificação, embalagem e a marcação de sementes de girassol, destinadas à venda na África do
países
Sul.
Notifica documento com o qual está fornecendo uma visão geral das atividades do Mecanismo de
Aplicável a todos os
Desenvolvimento de Normas e do Comércio – STDF em curso e planejadas em apoio ao seu
países
programa de trabalho.
Notifica consulta pública para críticas e sugestões, proposta de Resolulção que dispõe sobre o
Aplicável a todos os
ingrediente ativo I13 – Imidacloprido, para uso em aplicação foliar em várias commodities agrícolas
países
e para aplicação em solo e em sementes em outras culturas agrícolas e no controle em cupins.
Notifica consulta pública para críticas e sugestões sobre a proposta de Resolução que dispõe sobre o
Aplicável a todos os
ingrediente ativo T32 – Tebuconazol para ser usado em aplicação foliar em várias commodities
países
agrícolas, em sementes de trigo, e no sulco de plantio de cana-de-açucar.
Notifica consulta pública para críticas e sugestões sobre a proposta de Resolução que dispõe sobre o
ingrediente ativo T33 – Teflubenzurom para ser incluído nas culturas de aveia, com Limite Máximo
Aplicável a todos os de Resíduos (LMR) de 0,3 mg/kg e Intervalo de Segurança (IS) de 14 dias, cevada com LMR de 0,2
países
mg/kg e IS de 14 dias, citros com LMR de 0,2 mg/kg e IS de 15 dias, girassol, com LMR de 0,1
mg/kg e IS de 7 dias, e sorgo com LMR de 0,5 mg/kg e IS de 7 dias, todas na modalidade de
emprego (aplicação) foliar.
Notifica a adoção, publicação e entrada em vigor do regulamento que estabelece os requisitos
Chile
fitossanitários para cumprimento na importação de estacas gemas de laranjeira e tangerina de
origem e procedência do Chile.

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

Datas (*)
N: 25/06/2014
V: - - C: 24/08/2014
N: 25/06/2014
V: 20/06/2014
C: - - N: 25/06/2014
V: - - C: 02/09/2014
N: 25/06/2014
V: 20/06/2014
C: - - N: 26/06/2014
V: - - C: - - N: 26/06/2014
V: - - C: 11/07/2014
N: 26/06/2014
V: - - C: 11/07/2014

Link

N: 26/06/2014
V: - - C: 11/07/2014
N: 26/06/2014
V: 18/06/2014
C: - - -
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

Conteúdo

G/SPS/N/PER/518/Add.1

Peru

G/SPS/N/PER/519/Add.1

Peru

Bulgária

G/SPS/N/PER/520/Add.1

Peru

México

G/SPS/N/PER/521/Add.1

Peru

Bulgária

G/SPS/N/PER/524/Add.1

Peru

Argentina

G/SPS/N/PER/525/Add.1

Peru

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/PER/526/Add.1

Peru

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/PER/535/Add.1

Peru

Costa Rica

G/SPS/N/SAU/106

Arábia Saudita

Aplicável a todos os Notifica projeto de regulamento técnico que trata dos requisitos que precisam estar disponíveis em
países
tomates frescos.

G/SPS/N/SAU/107

Arábia Saudita

Aplicável a todos os
Notifica projeto de regulamento técnico que dispõe sobre morango em conserva.
países

Aplicável a todos os Notifica a adoção, publicação e entrada em vigor do regulamento que estabelece os requisitos
países
fitossanitários para a importação de turfa ao Peru.
Notifica a adoção, publicação e entrada em vigor do regulamento que estabelece os requisitos
fitossanitários para a importação ap Peru de grãos de girassol sem casca (Helianthus annuus) de
origem e procedência da Bulgária.
Notifica a adoção, publicação e entrada em vigor do regulamento que estabelece os requisitos
fitossanitários para a importação ao Peru de mudas de framboesa (Rubus idaeus), de origem e
procedência do México.
Notifica a adoção, publicação e entrada em vigor do regulamento que estabelece os requisitos
fitossanitários para a importação ao Peru de sementes de girassol (Helianthus annuus) de origem e
procedência da Bulgária.
Notifica a adoção, publicação e entrada em vigor do regulamento que estabelece os requisitos
fitossanitários para a importação ao Peru de grãos de pistache sem casca de origem e procedência da
Argentina.
Notifica a adoção, publicação e entrada em vigor do regulamento que estabelece os requisitos
fitossanitários para a importação ao Peru de plantas de cereja, de origem e procedência dos Estados
Unidos da América.
Notifica a adoção, publicação e entrada em vigor do regulamento que estabelece os requisitos
fitossanitários para a importação ao Peru de plantas de kiwi de origem e procedência dos Estados
Unidos da América.
Notifica a adoção, publicação e entrada em vigor do regulamento que estabelece os requisitos
fitossanitários para a importação ao Peru de sementes de pupunha de origem e procedência da Costa
Rica.

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

Datas (*)
N: 26/06/2014
V: 13/06/2014
C: - - N: 26/06/2014
V: 13/06/2014
C: - - N: 26/06/2014
V: 18/06/2014
C: - - N: 26/06/2014
V: 13/06/2014
C: - - N: 26/06/2014
V: 13/06/2014
C: - - N: 26/06/2014
V: 13/06/2014
C: - - N: 26/06/2014
V: 19/06/2014
C: - - N: 26/06/2014
V: 13/06/2014
C: - - N: 26/06/2014
V: - - C: 25/08/2014
N: 26/06/2014
V: - - C: 25/08/2014

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

Conteúdo

G/SPS/N/TPKM/293/Add.1

Taiwan

Aplicável a todos os Notifica adoção, publicação e entrada em vigor dos requisites quarentenários para a importação de
países
animais e produtos de animais, importação de bovinos, de suínos e de veados.

G/SPS/N/ZAF/35

África do Sul

Notifica proposta de regulamentação que dispõe sobre a rotulagem e a propaganda de produtos
Aplicável a todos os
pré-embalados sobre controle do Departamento da Saúde, em conformidade com o Decreto dos
países
Produtos Alimentícios, Cosméticos e Desinfetantes de 1972.

G/SPS/GEN/1160/Add.1/Cor
r.1

Japão

Aplicável a todos os Notifica a correção da redação do item 3 o qual trata da assistência técnica japonesa em matéria de
países
SPS em relação ao valor total e à quantidade acumulada.

G/SPS/GEN/1160/Add.2

Japão

G/SPS/GEN/1338

ISO

G/SPS/GEN/1339

IICA

G/SPS/GEN/1340

CODEX

G/SPS/N/CAN/833

Canadá

G/SPS/N/CHL/477

Chile

G/SPS/N/IND/88

Índia

Datas (*)
N: 26/06/2014
V: 07/03/2014
C: - - N: 26/06/2014
V: - - C: 06/08/2014
N: 27/06/2014
V: - - C: - - N: 27/06/2014
V: - - C: - - N: 27/06/2014
V: - - C: - - -

Link

Notifica que Japão está providenciando a informação da notificação sobre as provisões de
Aplicável a todos os
assistência técnica relacionadas com SPS pelo ano fiscal de 2013 em resposta ao requerimento do
países
Secretário via G/SPS/W/101.
Comunica o resumo do trabalho realizado pela atual ISO podendo ser de interesse para os membros
Aplicável a todos os
do Comitê SPS da OMC e se destina a apoiar e reforças o diálogo e a coordenação entre as duas
países
organizações.
Convida-se às organizações observadoras do Comitê SPS para apresentarem informes sobre as
N: 27/06/2014
Aplicável a todos os atividades que tenham realizado para promover a compreensão e implementação do Acordo SPS e
V: - - países
apresenta-se informação de ações ou atividades do Instituto Interamericano de Cooperação para a
C: - - Agricultura – IICA que se consideram de interesse para esse Comitê.
N: 27/06/2014
Aplicável a todos os
Comunicação da Comissão do CODEX Alimentarius – CODEX.
V: - - países
C: - - Notifica documentação com a qual a Agência de Inspeção de Alimentos Canadense - (CFIA) N: 27/06/2014
Aplicável a todos os
pretende desregulamentar as doenças com as quais o vírus de Parreira A (GVA) e o vírus de Parreira V: 02/09/2014
países
B (GVB) estão associados.
C: 20/07/2014
N: 27/06/2014
Notifica regulamentação com a qual estabelece os requisitos fitossanitários para a importação de
Equador
V: - - frutos frescos de abacaxi (Ananas spp.) procedentes do Equador e aprova plano de trabalho.
C: - - Notifica projeto de Normativa de Quarentena Vegetal (Regulamento de importação para a Índia) N: 27/06/2014
Aplicável a todos os
(segunda alteração) de 2014 o qual visa liberalizar mais as disposições que regem a importação de V: - - países
solo, terra, areia e material similar, notificados sob o apêndice VI da normativa em questão.
C: 25/08/2014

(*) 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/SPS/N/KOR/475

Coreia do Sul

G/SPS/N/PER/552

Peru

G/TBT/N/CHL/219/Add.3

Chile

Aplicável a todos os Informa que a publicação de modificação de data de entrada em vigor do Decreto 28 referente ao
países
regulamento técnico associado ao regulamento sanitário de alimentos.

G/TBT/N/CHL/221/Add.2

Chile

Informa a publicação de modificação de data de entrada em vigor do Decreto 12 do Ministério da
Aplicável a todos os
Saúde que trata da proposta de regulamento técnico associada ao regulamento sanitário de
países
alimentos.

G/TBT/N/KWT/223

Kuwait

Aplicável a todos os Notifica projeto de regulamento técnico que trata de grãos tufados disponibilizados para consumo
países
humano.

G/TBT/N/OMN/155

Oman

G/TBT/N/OMN/156

Oman

G/TBT/N/OMN/157

Oman

G/TBT/N/OMN/158

Oman

G/TBT/N/SAU/761

Arábia Saudita

Aplicável a todos os Comunica a re-notificação dos textos recentemente adicionados da regulamentação de aplicação
países
para testes e inspeção da Lei de alimentos e medicamentos.
Estados Unidos da
América

Notifica a atualização dos requisitos fitossanitários para a importação de estacas enraizadas e estacas
sem enraizar de videiras (Vitis spp), de origem e procedência dos Estados Unidos de América.

Notifica regulamento técnico que trata de frutas de caroço em lata. Os itens 5, 9 e 10, relativos os
Aplicável a todos os
requisitos, empacotamento, transporte e armazenamento e rotulagem são compulsórios os outros são
países
voluntários.
Notifica regulamento técnico que trata de carcaças de carne de frango resfriadas seus cortes
Aplicável a todos os
conservados em dispositivos de refrigeração, tratados e não tratados por radiação e em condições de
países
marinados e não marinados.
Notifica regulamento técnico que se aplica a hortaliças congeladas que sejam preparadas para
Aplicável a todos os
consumo imediato após processo de manufatura apropriado antes de serem submetidas a um rápido
países
processo de congelamento.
Aplicável a todos os
Notifica projeto de regulamento técnico que trata do xarope de alta concentração de frutose.
países
Aplicável a todos os Notifica projeto de regulamento técnico que se aplica aos produtos lácteos com probióticos
países
adicionados.

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

Datas (*)
N: 27/06/2014
V: 31/07/2014
C: 11/07/2014
N: 27/06/2014
V: 24/06/2014
C: - - N: 27/06/2014
V: 30/06/2015
C: - - N: 27/06/2014
V: 30/06/2015
C: - - N: 27/06/2014
V: - - C: 26/08/2014
N: 27/06/2014
V: - - C: 26/08/2014
N: 27/06/2014
V: - - C: 26/08/2014
N: 27/06/2014
V: - - C: 26/08/2014
N: 27/06/2014
V: - - C: 26/08/2014
N: 27/06/2014
V: - - C: 26/08/2014

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

Conteúdo

G/SPS/GEN/1341

Secretariado

G/TBT/N/ARE/209/Corr.1

Emirados Árabes
Unidos

Notifica correção do item 6 que diz respeito ao projeto de regulamento técnico que trata de abalone
Aplicável a todos os
vivo e resfriado fresco cru ou abalone congelado e que especifica as definições do produto, os
países
requisitos de qualidade, amostragem, métodos de teste, transporte, armazaenamento e rotulagem.

G/TBT/N/ARE/217

Emirados Árabes
Unidos

Aplicável a todos os Notifica projeto de regulamento técnico que trata dos requisitos gerais e as especificações para as
países
fórmulas “follow-up” para crianças a partir de seis meses e crianças pequenas.

G/TBT/N/ARE/218

Emirados Árabes
Unidos

G/TBT/N/ARE/219

Emirados Árabes
Unidos

G/TBT/N/ARE/220

Emirados Árabes
Unidos

G/TBT/N/EU/218

União Européia

G/SPS/GEN/1336

Secretariado

Aplicável a todos os
Informação sobre as atividades SPS da União Africana.
países

Notifica projeto de regulamento técnico que trata do leite cru orgânica de camelo e especifica as
Aplicável a todos os
definições do produto, os requisitos de qualidade, amostragem, métodos de teste, transporte,
países
armazenamento e rotulagem.
Notifica projeto de regulamento técnico que trata da tamareira inteira orgânica pré-embalada e
Aplicável a todos os
especifica as definições do produto, os requisitos de qualidade, amostragem, métodos de teste,
países
transporte, armazenamento e rotulagem.
Notifica projeto de regulamento técnico que trata das reivindicações permitidas de saúde, de função
Aplicável a todos os
e nutricionais, e as condições que se lhes aplicam, se sendo consideradas para utilização na
países
rotulagem ou na publicidade de alimentos a serem fornecidos ao consumidor final.
Notifica projeto de regulamento de execução com o qual aprova a permetrina como substância ativa
Aplicável a todos os
para utilização em produtos biocidas para o tipo 8 e 18 (conservantes de madeiras e inseticidas,
países
acaricidas e produtos para controle de outros artrópodes.
Aplicável a todos os Minuta de programação do workshop sobre análise de risco que acontecerá as margens da reunião
países
do Comitê SPS de outubro de 2014.

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

Datas (*)
N: 30/06/2014
V: - - C: - - N: 30/06/2014
V: - - C: 17/08/2014
N: 30/06/2014
V: - - C: 29/08/2014
N: 30/06/2014
V: - - C: 29/08/2014
N: 30/06/2014
V: - - C: 29/08/2014
N: 30/06/2014
V: - - C: 29/08/2014
N: 30/06/2014
V: - - C: 29/08/2014
N: 25/06/2014
V: - - C: - - -

Link
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