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 consulta pública para comentários e sugestões à proposta de Resolução de Diretoria
Aplicável a todos os
Colegiada para alteração da Resolução – RDC 216/2004, que dispõe sobre o regulamento técnico de
países
boas práticas para serviços de alimentação.
Notifica consulta pública para comentários e sugestões à proposta de Resolução que dispõe sobre o
Aplicável a todos os
ingrediente ativo I15 - IMAZAMOXI, para ser incluído na cultura do amendoim, de arroz, na
países
modalidade de emprego (aplicação) em pós-emergência.
Notifica projeto de resolução do ingrediente ativo de agrotóxico Bentazone para ser incluído nas
Aplicável a todos os
culturas de amendoim, arroz, feijão, milho, soja e trigo, na modalidade de emprego (aplicação) em
países
pós-emergência.

G/SPS/N/BRA/950

Brasil

G/SPS/N/BRA/951

Brasil

G/SPS/N/BRA/952

Brasil

G/SPS/N/CAN/834

Canadá

Aplicável a todos os Notifica proposta de limite máximo residual – LMR para o agrotóxico Etaboxame em várias
países
commodities.

G/SPS/N/CHL/458/Add.1

Chile

Aplicável a todos os Notifica adoção, publicação e entrada em vigor do regulamento que estabelece os requisitos
países
fitossanitários de importação para mudas de Armoracia rusticana.

G/SPS/N/PER/553

Peru

G/TBT/N/MEX/272

México

G/TBT/N/SAU/762

Arábia Saudita

Aplicável a todos os
Notifica projeto de regulamento técnico aplicado a morangos enlatados.
países

G/TBT/N/SAU/763

Arábia Saudita

Aplicável a todos os Notifica regulamento técnico que trata dos requisitos para tomates frescos (classe: Lycopersicon
países
esculentum, familia: Solanaceae).

G/TBT/N/USA/909

Estados Unidos da
América

Notifica proposta de regulamento e convida para comentários sobre as alterações para os requisitos
Aplicável a todos os
mínimos de qualidade atualmente previstas na ordem de comercialização de abacates da Floria e
países
uma correção técnica para o regulamento de importação de abacate.

Estados Unidos da
América

Notifica proposta de requisitos fitossanitários para a importação ao Peru de varas gemas de manga
(Mangifera indica) de origem e procedência dos Estados Unidos da América.

Notifica o estabelecimento dos critérios e especificações que deverão observar os produtores de
Aplicável a todos os
alimentos e bebidas não alcoólicas pré-embaladas para cumprir com os requerimentos de
países
informação que deverão ostentar na área frontal de exibição do produto.

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

Datas (*)
N: 01/07/2014
V: - - C: 22/07/2014
N: 01/07/2014
V: - - C: 23/07/2014
N: 01/07/2014
V: - - C: 23/07/2014
N: 01/07/2014
V: - - C: 08/09/2014
N: 01/07/2014
V: 26/06/2014
C: - - N: 01/07/2014
V: - - C: 31/07/2014
N: 01/07/2014
V: 15/02/2015
C: - - N: 01/07/2014
V: - - C: 30/08/2014
N: 01/07/2014
V: - - C: 30/08/2014
N: 01/07/2014
V: - - C: 23/07/2014

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

G/SPS/N/CAN/835

Canadá

Aplicável a todos os Notifica proposta de regulamentação para limite residual máximo do agrotóxico glufosinato de
países
amônio em várias frutas e hortaliças.

G/SPS/N/TPKM/317

Taiwan

Aplicável a todos os Notifica documentação que dispõe sobre a revisão da regulamentação de importação das
países
commodities de importação classificadas como “f01” e “f02”.

G/SPS/N/ARE/33

Emirados Árabes
Unidos

G/SPS/N/BRA/953

Brasil

G/SPS/N/CAN/836

Canadá

Aplicável a todos os
Notifica proposta de limite máximo residual - LMR do agrotóxico spinosad em várias hortaliças.
países

G/SPS/N/CAN/837

Canadá

Aplicável a todos os Notifica proposta de limite máximo residual - LMR do agrotóxico clorpirifós em bulbos de cebola
países
(subgrupo de colheita 3-07A).

G/SPS/N/CAN/838

Canadá

Aplicável a todos os
Notifica proposta de limite máximo residual - LMR do agrotóxico metalaxil em cominho.
países

G/SPS/N/CAN/839

Canadá

Aplicável a todos os
Notifica proposta de limite máximo residual – LMR do agrotóxico fomesafen em pepinos.
países

G/SPS/N/CHN/650/Suppl.1

Secretariado

Aplicável a todos os Notifica que representação da China informou tradução não oficial ao Inglês do documento
países
G/SPS/N/CH/650 e que está disponível no link anotado.

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

Honduras

Aplicável a todos os Notifica a mudança de data limite para apresentação de observações ao regulamento de inspeção,
países
aprovação e certificação sanitária de produtos e subprodutos avícolas

África do Sul

Conteúdo

Notifica decreto que trata do levantamento da proibição de importações de ruminantes vivos e seus
produtos originários de zona livre de febre aftosa em África do Sul.

Notifica consulta pública para críticas e sugestões sobre a proposta de Resolução que dispõe sobre o
Aplicável a todos os
ingrediente ativo T48 – Tiametoxam, para ser incluído na cultura de milho na modalidade de
países
emprego em sulco de plantio.

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

Datas (*)
N: 02/07/2014
V: - - C: 08/09/2014
N: 02/07/2014
V: - - C: 31/08/2014
N: 02/07/2014
V: 15/06/2014
C: 31/08/2014
N: 02/07/2014
V: - - C: 23/07/2014
N: 02/07/2014
V: - - C: 08/09/2014
N: 02/07/2014
V: - - C: 09/09/2014
N: 02/07/2014
V: - - C: 09/09/2014
N: 02/07/2014
V: - - C: 09/09/2014
N: 02/07/2014
V: - - C: 04/08/2014
N: 02/07/2014
V: - - C: 05/08/2014

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

G/SPS/N/KOR/476

Coreia do Sul

Aplicável a todos os Notifica proposta de projeto de alteração do Decreto de Execução da Lei Especial sobre o controle
países
de segurança da vida dietética de crianças.

G/SPS/N/NOR/32

Noruega

Aplicável a todos os Notifica projeto de regulamentações que alteram os regulamentos relacionados às plantas e as
países
medidas contra as pragas.

G/SPS/N/PER/554

Peru

G/TBT/N/EU/219

União Européia

G/TBT/N/HTI/1

Haiti

G/SPS/N/KOR/477

Coreia do Sul

Aplicável a todos os Notifica revisão da Lei de execução do Decreto Especial sobre controle de segurança da vida
países
dietética de crianças.

G/TBT/N/OMN/160

Oman

Notifica projeto de regulamento técnico que trata de mortadela (almoço), preparada de carne de
Aplicável a todos os
animais ou carne de aves, que tenham sido embaladas em qualquer material apropriado de
países
empacotamento.

G/TBT/N/OMN/161

Oman

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

G/SPS/N/EU/84

União Européia

Notificados

Conteúdo

Notifica consulta pública a proposta de requisitos fitossanitários para a importação ao Peru de
sementes de sorgo (Sorghum bicolor spp. bicolor; Sorghum sudanense e Sorghum bicolor x
Sorghum sudanense), de origem e procedência da Austrália.
Notifica projeto de regulamento com o qual altera o regulamento (EC) nº 110/2008 para a inclusão
Aplicável a todos os
da nova categoria de destilados “destilado aromatizado – de abrunho (Prunus spinosa) ou
países
“Pacharán”.
Notifica regulamentação sobre proibição da produção, importação, comercialização e utilização de
Aplicável a todos os
sacos de polietileno e insumos e objetos de poliestireno expandido (PSE ou cristal PS ou isopor) uso
países
único em alimentos, como pratos, copos, garrafas, sacos, copos e pratos.
Austrália

Datas (*)
N: 02/07/2014
V: - - C: 31/08/2014
N: 02/07/2014
V: - - C: 29/09/2014
N: 02/07/2014
V: - - C: 01/08/2014
N: 03/07/2014
V: - - C: 01/09/2014
N: 03/07/2014
V: 01/08/2013
C: - - N: 03/07/2014
V: - - C: 01/09/2014
N: 04/07/2014
V: - - C: 02/09/2014
N: 04/07/2014
V: - - C: 02/09/2014

Link

Notifica anexos ao projeto de regulamento, que tratam de propostas de limites máximos de resíduos
N: 04/07/2014
Aplicável a todos os (LMR) para óleo de osso, monóxido de carbono, ciprodinil, dodemorh, iprodione, metalaxil,
V: - - países
metalaxil-M, metaldeído, metazachlor, óleo de parafina (CAS 64742-54-7), óleos de petróleo (CAS
C: 02/09/2014
92062-35-6) e propargite.

(*) 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 alteração que introduz uma opção para permitir a importação e circulação de vegetais
Aplicável a todos os hospedeiros de Anoplophora chinensis (Forster) especificados nas medidas de emergência
países
(2012/138/EU) que tenham menos de dois anos de idade e que cresceram ao longo da sua vida em
condições protegidas, mas não situados em uma área livre de pragas.
Notifica anexos para o projeto de regulamento, que tratam de propostas de limites máximos de
Aplicável a todos os
resíduos (LMR) para ácido 2-naftiloxiacético, acetochlor, chloropicrin, diflufenicão, flurprimidol,
países
flutolanil e spinosad nos anexos II, III e V do Regulamento (CE) n º 396/2005.

G/SPS/N/EU/85

União Européia

G/SPS/N/EU/86

União Européia

G/SPS/N/EU/87

União Européia

G/SPS/W/280/Corr.1

Secretariado

Não se aplica

Revisão do funcionamento e da implementação do Acordo SPS - Proposta de relatório do Comitê Correções.

G/SPS/GEN/717/Add.4

Austrália

Não se aplica

Assitência Técnica aos países em desenvolvimento oferecidas pela Austrália de julho de 2011 a
junho 2013.

G/SPS/GEN/1342

Canadá

Não se aplica

Assistência Técnica fornecida pelo Canadá aos países em desenvolvimento de janeiro a dezembro
de 2013.

G/SPS/GEN/1343

OIE

Não se aplica

60ª Sessão do Comitê SPS - Relatório das atividades gerais da OIE.

G/SPS/GEN/1344

CIPV

Não se aplica

Relatório das atividades gerais da CIPV.

G/SPS/GEN/1345

CIPV

Não se aplica

Atividades de capacitação da CIPV.

G/SPS/GEN/1346

Secretariado

Não se aplica

Relatório da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).

Aplicável a todos os
Notifica anexos ao projeto de regulamento, que apresentam propostas de LMRs para 27 substâncias.
países

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

Datas (*)

Link

N: 04/07/2014
V: 13/06/2014
C: - - N: 04/07/2014
V: - - C: 02/09/2014
N: 04/07/2014
V: - - C: 02/09/2014
N: 04/07/2014
V: - - C: - - N: 07/07/2014
V: - - C: - - N: 07/07/2014
V: - - C: - - N: 07/07/2014
V: - - C: - - N: 07/07/2014
V: - - C: - - N: 07/07/2014
V: - - C: - - N: 07/07/2014
V: - - C: - - -
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

Conteúdo
Notifica Projeto de Resolução do Instituto Colombiano Agropecuário - ICA, por meio do qual se
Aplicável a todos os
cria um mecanismo para estabelecer, manter, atualizar e divulgar a lista de pragas regulamentadas
países
da Colômbia.
D-pantotenato e D-pantenol foram autorizados como aditivos alimentares para todas as espécies
Aplicável a todos os animais depois de uma reavaliação, no âmbito do Regulamento (UE) n º 1831/2003. A autorização
países
abrange o uso desses aditivos em todos os alimentos e água para beber. Nenhum limite máximo foi
estabelecido.
Frutas cítricas importadas de áreas que não sejam reconhecidas como livres de mancha preta dos
citros (CBS) na África do Sul terão que ser submetidas a tratamentos contra Phyllosticta citricarpa
África do Sul
(McAlpine) Van der Aa ou CBS, bem como a inspeções oficiais na área de produção e amostragem
intensiva. Requisitos de teste também foram fixados.

G/SPS/N/COL/253

Colômbia

G/SPS/N/EU/88

União Européia

G/SPS/N/EU/89

União Européia

G/SPS/N/KOR/478

Coreia do Sul

G/SPS/N/TPKM/293/Add.2

Taiwan

G/SPS/N/ECU/146

Equador

Brasil

Proposta de requisitos fitossanitários para a importação para o Equador de sementes de teca
(Tectona grandis L. f.) do Brasil para semeadura.

G/SPS/N/ECU/147

Equador

Brasil

Proposta de requisitos fitossanitários para a importação para o Equador de sementes de eucalipto
(Eucalyptus sp.) para semeadura do Brasil.

G/SPS/N/ECU/148

Equador

Peru

Propostas de atualização dos requisitos fitossanitários para a importação pelo Equador de alho
(Allium sativum), cebola roxa (Allium cepa) e cebolas pérola (Allium cepa) do Peru para consumo.

G/SPS/N/ECU/149

Equador

Índia

Requisitos fitossanitários propostos para a importação pelo Equador de fibras de algodão
(Gossypium spp.), não cardadas nem penteadas procedentes da Índia.

Aplicável a todos os
Notifica propostas de alterações para as normas e especificações para alimentos funcionais.
países
Notifica que o requisito para a febre Q, que não ocorreu na fazenda de origem no ano anterior, foi
Aplicável a todos os
acrescentado no artigo 2º, (2) do projeto previamente notificado. Os requisitos revistos foram
países
promulgados e entraram em vigor em 20 de junho de 2014.

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

Datas (*)
N: 07/07/2014
V: - - C: 05/09/2014

Link

N: 07/07/2014
V: 08/07/2014
C: - - N: 07/07/2014
V: 24/07/2014
C: - - N: 07/07/2014
V: - - C: 05/09/2014
N: 07/07/2014
V: 20/06/2014
C: - - N: 09/07/2014
V: 11/09/2014
C: 07/09/2014
N: 09/07/2014
V: 11/09/2014
C: 07/09/2014
N: 09/07/2014
V: 11/09/2014
C: 07/09/2014
N: 09/07/2014
V: 11/09/2014
C: 07/09/2014
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

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

União Européia

G/SPS/N/EU/90

União Européia

G/SPS/GEN/1342/Corr.1

Canadá

G/SPS/N/SAU/108

Arábia Saudita

G/SPS/N/SAU/109

Arábia Saudita

G/SPS/N/SAU/110

Arábia Saudita

Notificados

Conteúdo
Datas (*)
A proposta notificada pelo documento G/SPS/N/EU/54 foi adotada como Regulamento (UE) nº
318/2014, de 27 de março de 2014, que altera os anexos II e III do Regulamento (CE) n º 396/2005 N: 09/07/2014
Aplicável a todos os
do Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito aos limites máximos de resíduos para V: 17/04/2014
países
fenarimol, metaflumizone e teflubenzurão ou de determinados produtos. O regulamento entrou em C: - - vigor em 17 de abril de 2014 e deverá ser aplicável a partir de 17 de outubro de 2014.
Afeganistão, Brasil,
China, Dominicana,
República, Egipto,
Índia, Indonésia,
O regulamento revê a lista de importações de alimentos para animais e gêneros alimentícios de
Macau, Marianas
origem não animal, que estão sujeitos ao aumento do nível de controles oficiais. As alterações se N: 09/07/2014
Setentrionais,
relacionam com a remoção da lista de curry da Índia, a inclusão na lista de uvas de mesa V: 01/07/2014
Marrocos, Peru,
provenientes do Peru e damascos secos da Turquia, e do aumento da frequência dos controles físicos C: - - Quénia, Serra Leoa,
e de identidade para Brassica oleracea da China.
Sudão, Tailândia,
Turquia,
Usbequistão,
Vietname
N: 10/07/2014
Não se aplica
Assistência técnica aos países em desenvolvimento realizada pelo Canadá.
V: - - C: - - Este projeto de regulamento técnico aplica-se ao suco de frutas frescas (não pasteurizado). Ele N: 10/07/2014
Aplicável a todos os
especifica as definições do produto e os requisitos de qualidade, amostragem, métodos de ensaio, V: - - países
transporte, armazenagem e rotulagem.
C: 08/09/2014
Este projeto de regulamento técnico aplica-se aos frutos de variedades comerciais de romãs N: 10/07/2014
Aplicável a todos os
cultivadas a partir de Punica granatum L., da família Punicaceae, a serem fornecidos frescos ao V: - - países
consumidor após preparação e acondicionamento.
C: 08/09/2014
N: 10/07/2014
Aplicável a todos os Este projeto de regulamento técnico aplica-se a harissa (pasta de pimenta vermelha) destinada ao
V: - - países
consumo humano direto. Ela não se aplica a outros tipos tradicionalmente preparados de harissa.
C: 08/09/2014

(*) 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/SPS/N/SAU/111

Arábia Saudita

Aplicável a todos os Este projeto de regulamento técnico aplica-se a peixe defumado, peixe com sabor de defumado e
países
peixe seco defumado, preparados a partir de matéria-prima fresca, refrigerada ou congelada.

G/SPS/N/SAU/112

Arábia Saudita

Este projeto de regulamento técnico aplica-se a filetes de peixe rapidamente congelados oferecidos
Aplicável a todos os
para consumo direto, sem tratamento posterior. Ele não se aplica aos produtos indicados como
países
pretendidos para processamento posterior ou para outros fins industriais.

G/SPS/N/SAU/113

Arábia Saudita

Aplicável a todos os Este projeto de regulamento técnico aplica-se aos óleos vegetais comestíveis adequados para o
países
consumo humano.

G/SPS/N/SAU/114

Arábia Saudita

Aplicável a todos os Este projeto de regulamento técnico aplica-se aos óleos de oliva e óleos de bagaço de oliva
países
adequados para consumo humano

G/SPS/N/SAU/115

Arábia Saudita

Aplicável a todos os Este projeto de regulamento técnico aplica-se a frutas cítricas enlatadas e não se aplica às destinadas
países
ao processamento posterior.

G/SPS/N/SAU/116

Arábia Saudita

Aplicável a todos os Este projeto de regulamento técnico aplica-se aos requisitos específicos para polpa de tamarindo
países
obtida de frutos maduros da planta de tamarindo.

G/TBT/N/CAN/385/Add.1

Canadá

Aplicável a todos os A alteração notificada pelo documento "G/TBT/N/CAN/385" foi adotada em 16 de maio de 2014
países
como "Regulações que alteram os Regulamentos de Sementes".

G/TBT/N/ECU/268

Equador

Aplicável a todos os Notifica Projeto de Regulamento Técnico do Instituto Equatoriano de Normalização (PRTE INEN)
países
No. 241, que diz respeito à farinha de trigo e farinha de milho.

G/TBT/N/BRA/449/Add.1

Brasil

Aplicável a todos os Notifica alterações no Regulamento Técnico para definir regras para sistemas orgânicos de
países
produção animal e vegetal.

G/TBT/N/JAM/42

Jamaica

Aplicável a todos os Notifica especificação do padrão jamaicano para a Rotulagem de Commodities, Parte 27:
países
Rotulagem de embalagens de pesticidas de varejo.

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

Conteúdo

Datas (*)
N: 10/07/2014
V: - - C: 08/09/2014
N: 10/07/2014
V: - - C: 08/09/2014
N: 10/07/2014
V: - - C: 08/09/2014
N: 10/07/2014
V: - - C: 08/09/2014
N: 10/07/2014
V: - - C: 08/09/2014
N: 10/07/2014
V: - - C: 08/09/2014
N: 07/07/2014
V: 16/05/2014
C: - - N: 07/07/2014
V: - - C: 25/09/2014
N: 09/07/2014
V: - - C: - - N: 10/07/2014
V: - - C: 08/09/2014

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

G/TBT/GEN/173

Secretariado

G/SPS/GEN/1347

Argentina

Não se aplica

Reconhecimento pela OIE da Argentina como país livre de PPCB e peste de pequenos ruminantes.

G/SPS/GEN/1348

Secretariado

Não se aplica

Datas das Sessões do Comitê SPS de 2015.

G/SPS/N/TPKM/312/Add.1

Taiwan

G/SPS/N/ECU/152

Equador

Brasil

Notifica projeto de requisitos fitossanitários para a importação pelo Equador de braquiária
(Brachiaria híbrida, Brachiaria decumbens e Brachiaria brizantha) sementes para a semeadura do
Brasil.

G/SPS/N/ECU/151

Equador

Índia

Proposta de requisitos fitossanitários para a importação de bulbos ou caules de zantedeschia
(Zantedeschia rehmannii) para o plantio provenientes da Índia.

G/SPS/N/ECU/150

Equador

Brasil

Proposta de requisitos fitossanitários para a importação pelo Equador de sementes de gmelina ou
teca branca (Gmelina arborea) para a semeadura provenientes do Brasil.

Equador

Alemanha, Bélgica,
Espanha, França,
Itália, Luxemburgo,
Países Baixos
(Holanda), Reino
Unido da
Grã-Bretanha e
Irlanda do Norte

G/SPS/N/ECU/96/Add.1

Notificados

Conteúdo

Aplicável a todos os
Informações sobre as atividades da Comissão do Codex Alimentarius.
países

Aplicável a todos os Notifica que as normas deverão alterar o limite máximo de microorganismo, a tolerância de
países
micotoxinas e metais pesados etc para alimentos para crianças.

Datas (*)
N: 14/07/2014
V: - - C: - - N: 11/07/2014
V: - - C: - - N: 11/07/2014
V: - - C: - - N: 11/07/2014
V: - - C: - - N: 11/07/2014
V: 11/09/2014
C: 09/09/2014
N: 11/07/2014
V: 11/09/2014
C: 09/09/2014
N: 11/07/2014
V: 11/09/2014
C: 09/09/2014

Link

Notifica revogação da Resolução nº 140 de 9 de agosto de 2012, que suspende a entrada no Equador
N: 11/07/2014
de animais vivos da espécie bovina, ovina, caprina e bisões suscetíveis ao vírus Schmallenberg e
V: - - material genético (embriões), provenientes de Bélgica, França, Alemanha, Itália, Luxemburgo,
C: - - Países Baixos, Espanha e Reino Unido.

(*) 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/ARE/34

Emirados Árabes
Unidos

Azerbeijão

Notifica medidas de quarentena para regular a importação de ovinos vivos e caprinos e seus
produtos originários do Azerbaijão.

G/SPS/N/ARE/35

Emirados Árabes
Unidos

Sérvia

Notifica medidas de quarentena para regular a importação de ovinos vivos e caprinos e seus
produtos originários da Sérvia.

G/SPS/N/ARE/36

Emirados Árabes
Unidos

Geórgia

Notifica medidas de quarentena para regular a importação de ovinos vivos e caprinos e seus
produtos originários da Geórgia.

G/SPS/N/ARE/37

Emirados Árabes
Unidos

Bósnia-Herzegovina

Notifica medidas de quarentena para regular a importação de ovinos vivos e caprinos e seus
produtos originários da Bósnia e Herzegovina.

G/SPS/N/ARE/38

Emirados Árabes
Unidos

Moldávia

Notifica medidas de quarentena para regular a importação de ovinos vivos e caprinos e seus
produtos originários da Moldávia.

G/SPS/N/ARE/39

Emirados Árabes
Unidos

Ucrânia

Notifica medidas de quarentena para regular a importação de ovinos vivos e caprinos e seus
produtos originários da Ucrânia.

G/SPS/N/ARE/40

Emirados Árabes
Unidos

México

Notifica medidas para regular a importação de gado vivo, ovinos e caprinos e seus produtos do
México.

G/SPS/N/THA/223

Tailândia

G/SPS/N/AUS/341

Austrália

G/SPS/N/AUS/342

Austrália

Aplicável a todos os Notifica projeto de padrão agrícola tailandês intitulado "Código de Prática para a Fumigação de
países
Dióxido de Enxofre em Frutas Frescas".
O governo australiano decidiu rever o processo Análise de Risco de Importação atual para garantir
Aplicável a todos os
que arranjos robustos estão em vigor para minimizar os riscos de pragas e incursões de doenças
países
exóticas na Austrália.
A proposta visa modernizar a forma como o Código de Padrões Alimentares da Austrália e Nova
Aplicável a todos os
Zelândia é apresentado para criar um instrumento que melhor atenda às necessidades de uma ampla
países
gama de partes interessadas na indústria, comércio e execução e melhora a eficácia do Código.

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

Datas (*)
N: 14/07/2014
V: 30/06/2014
C: - - N: 14/07/2014
V: 30/06/2014
C: - - N: 14/07/2014
V: 30/06/2014
C: - - N: 14/07/2014
V: 30/06/2014
C: - - N: 14/07/2014
V: 30/06/2014
C: - - N: 14/07/2014
V: 30/06/2014
C: - - N: 14/07/2014
V: 30/06/2014
C: - - N: 14/07/2014
V: - - C: 12/09/2014
N: 15/07/2014
V: - - C: 10/09/2014
N: 15/07/2014
V: - - C: 12/09/2014

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

G/SPS/N/BRA/954

Brasil

Aplicável a todos os Notifica projeto de resolução sobre o ingrediente ativo Boscalida da lista de monografia dos
países
ingredientes ativos de pesticidas, produtos de limpeza doméstica e preservantes de madeira (LMR).

G/SPS/N/BRA/955

Brasil

Aplicável a todos os Notifica projeto de resolução sobre o ingrediente ativo flutriafol da lista de monografia dos
países
ingredientes ativos de pesticidas, produtos de limpeza doméstica e preservantes de madeira (LMR).

G/SPS/N/BRA/956

Brasil

Notifica projeto de resolução sobre o ingrediente ativo tiofanato-metilo da lista de monografia dos
Aplicável a todos os
ingredientes ativos de pesticidas, produtos de limpeza doméstica e preservadores de madeira
países
(LMR).

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

Canadá

Aplicável a todos os Notifica a extensão do período de comentários ao novo quadro regulamentar para a inspeção federal
países
de alimentos.

G/SPS/N/EU/61/Add.1

União Européia

G/SPS/N/EU/91

União Européia

G/SPS/N/JPN/353

Japão

G/SPS/N/KOR/479

Coreia do Sul

Notificados

Conteúdo

A proposta notificada pelo documento G/SPS/N/EU/61 foi adotada como Regulamento (UE) n º
703/2014 de 19 junho de 2014, que altera os anexos II, III e V do Regulamento (CE) n º 396/2005
Aplicável a todos os do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos limites máximos de resíduos (LMRs)
países
de acibenzolar-S-metil, ethoxyquin, flusilazole, isoxaflutole, molinato, propoxicarbazona,
piraflufena-etilo, quinoclamina e varfarina dentro ou na superfície de determinados produtos. Este
regulamento entra em vigor em 16 de julho de 2014.
Notifica medidas temporárias aplicáveis &#8203;&#8203;à importação de suínos vivos pela União
Europeia no que se refere à epidemia de diarreia suína. A União Europeia adotou medidas de
salvaguarda provisórias para as remessas de suínos vivos provenientes de países terceiros afetados
Canadá, Estados
constantes do anexo I do regulamento notificado. Assim, as remessas de suínos vivos devem ser
Unidos da América
acompanhadas por um certificado sanitário em conformidade com o modelo constante do anexo II
do presente regulamento, que prevê garantias específicas no que diz respeito à epidemia de diarreia
suína causada pelo alphacoronavirus e pelo novo deltacoronavirus.

Datas (*)
N: 15/07/2014
V: - - C: 09/08/2014
N: 15/07/2014
V: - - C: 09/08/2014
N: 15/07/2014
V: - - C: 09/08/2014
N: 15/07/2014
V: - - C: 29/08/2014

Link

N: 15/07/2014
V: 16/07/2014
C: - - -

N: 15/07/2014
V: 12/07/2014
C: - - -

N: 15/07/2014
Aplicável a todos os Notifica definição de padrão para a L. monocytogenes em produtos de carne processada sem
V: - - países
aquecimento e em queijos naturais (macio e semi-duro).
C: - - N: 15/07/2014
Aplicável a todos os
Notifica Projetos de Emendas aos padrões e especificações para produtos de origem animal.
V: - - países
C: 13/09/2014

(*) 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/MEX/262

México

Chile

Notifica requisitos fitossanitários para a importação pelo México de semente de pimenta (Capsicum
frutescens L.) originária e proveniente do Chile.

G/SPS/N/MEX/263

México

Colômbia

Notifica requisitos fitossanitários para a importação pelo México de rizomas e mudas de
alstroemeria (Alstroemeria spp.) originárias e provenientes da Colômbia.

G/SPS/N/MEX/264

México

Hungria

Notifica requisitos fitossanitários para a importação pelo México de sementes de pimenta botânica
(Capsicum annuum L.) originárias e provenientes da Hungria.

G/SPS/N/TPKM/318

Taiwan

G/SPS/GEN/1349

México

Não se aplica

Declaração de área livre de gorgulho pequeno em semente de abacate (Heilipus Lauri), gorgulho
pequeno em semente de abacate (Conotrachelus aguacatae e C. perseae) e de broca-do-abacate em
semente (Stenoma Catenifer).

G/SPS/GEN/1350

México

Não se aplica

Notifica medidas fitossanitárias para controlar e mitigar a propagação de moscas Drosophila suzukii
Matsumura.

G/SPS/GEN/1351

México

Não se aplica

Notifica medidas fitossanitárias para controle e mitigação da propagação da doença de Pierce
Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa e os seus vetores.

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

Canadá

Aplicável a todos os Notifica a adoção em 10 de julho de 2014 do limite máximo de resíduos (LMR) proposto para o
países
agrotóxico halosulfuron-metilo em várias commodities alimentícias.

G/SPS/N/CAN/809/Add.1

Canadá

Aplicável a todos os Notifica que o LMR proposto para o agrotóxico “penthopyrad” em sementes de mostarda (tipo
países
condimento) foi adotado em 04 de julho de 2014.

G/SPS/N/CAN/810/Add.1

Canadá

Aplicável a todos os Notifica que o LMR para o agrotóxico quinclorac em sementes de colza foi adotado em 6 de julho
países
de 2014.

Aplicável a todos os
Notifica alteração de requisitos de quarentena 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: 15/07/2014
V: - - C: 13/09/2014
N: 15/07/2014
V: - - C: 13/09/2014
N: 15/07/2014
V: - - C: 13/09/2014
N: 15/07/2014
V: 31/07/2014
C: 18/07/2014
N: 16/07/2014
V: - - C: - - N: 16/07/2014
V: - - C: - - N: 16/07/2014
V: - - C: - - N: 16/07/2014
V: 10/07/2014
C: - - N: 16/07/2014
V: 04/07/2014
C: - - N: 16/07/2014
V: 06/07/2014
C: - - -

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

G/SPS/N/CAN/840

Canadá

G/SPS/N/EU/92

União Européia

G/SPS/N/JPN/354

Japão

G/SPS/N/MEX/220/Add.3

México

G/SPS/N/MEX/265

México

G/SPS/N/RUS/64

Rússia

G/SPS/N/CAN/613/Rev.1/A
dd.6

Canadá

G/SPS/N/JPN/355

Japão

G/SPS/N/JPN/356

Japão

Notificados

Conteúdo
Notifica que o Canadá está propondo a alteração das atuais Regulações de Produtos de Maple sob o
Aplicável a todos os
Ato do Canadá de Produtos Agrícolas, com o objetivo de modernizar a definição, os padrões de grau
países
e de cor e alguns requisitos de rótulo para xarope de maple.
Após a avaliação pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA), a autorização
Aplicável a todos os dos microrganismos Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) e Pediococcus pentosaceus
países
(NCIMW 30044), usados como aditivos de silagem, foi negada, alegando que eles são resistentes a
tetraciclina, um antibiótico utilizado em medicina humana e veterinária.

Datas (*)
N: 16/07/2014
V: - - C: 11/09/2014

Link

N: 16/07/2014
V: 01/08/2014
C: - - -

N: 16/07/2014
Aplicável a todos os Notifica propostas de limites máximos de resíduos (LMR) para o seguinte produto químico agrícola:
V: - - países
pesticida Dimetomorfe.
C: 14/09/2014
Em 15 de julho de 2014, a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento Rural, Pescas e
N: 16/07/2014
Aplicável a todos os Alimentação publicou no Diário Oficial da União alteração da Norma Oficial Mexicana
V: 15/07/2014
países
NOM-067-ZOO-2007, Campanha Nacional para a prevenção e controle da raiva em bovinos e
C: - - espécies de gado.
Coreia, República
N: 16/07/2014
Notifica os requisitos fitossanitários para a importação de frutas frescas de pêra (Pyrus pyrifolia) de
Democrática da
V: - - origem e procedência da Coreia.
(Coreia do Norte)
C: 14/09/2014
Esta carta apresenta uma restrição temporária na importação de suínos vivos e de produtos de carne
N: 16/07/2014
de porco da Letónia devido ao surto do vírus da febre suína africana (ASF). Além disso, introduz
Letónia
V: 28/06/2014
uma limitação temporária no trânsito de suínos vivos, através do território da Letônia, aos
C: - - comerciantes na Federação Russa.
N: 17/07/2014
Aplicável a todos os Notifica que o prazo em que as pessoas interessadas podem apresentar as suas observações em
V: - - países
relação ao Modelo Integrado da Agência de Inspeção foi estendido para 29 de agosto de 2014.
C: 29/08/2014
Notifica propostas de limites máximos de resíduos (LMR) para o seguinte produto químico agrícola: N: 17/07/2014
Aplicável a todos os
V: - - países
pesticida Propamocarb.
C: 15/09/2014
Notifica propostas de limites máximos de resíduos (LMR) para o seguinte produto químico agrícola: N: 17/07/2014
Aplicável a todos os
V: - - países
pesticida quinoclamina.
C: 15/09/2014

(*) 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 propostas de limites máximos de resíduos (LMR) para os seguintes produtos químicos
Aplicável a todos os agrícolas:
países
Pesticida/medicamento veterinário/aditivo de alimentação animal: Oxytetracycline;
medicamento veterinário/aditivo de alimentação animal: Clortetraciclina e tetraciclina.
Esta carta permite a importação de carne bovina, carne de esôfago, subprodutos de carne comestível
Dinamarca, Lituânia,
da Lituânia, dos Países Baixos e da Dinamarca para a Federação Russa. Importação e trânsito
Países Baixos
através do território da Federação da Rússia são permitidas apenas com a notificação prévia e
(Holanda)
somente em veículos selados no país de origem.

G/SPS/N/JPN/357

Japão

G/SPS/N/RUS/65

Rússia

G/SPS/N/RUS/66

Rússia

França

G/SPS/N/TPKM/216/Add.1/
Corr.1

Taiwan

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/USA/2681

Estados Unidos da
América

Guatemala

G/TBT/N/AUS/98

Austrália

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/BRA/418/Add.3

Brasil

Aplicável a todos os
países

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

Canadá

Aplicável a todos os
países

Datas (*)

Link

N: 17/07/2014
V: - - C: 15/09/2014
N: 17/07/2014
V: 11/07/2014
C: - - -

N: 17/07/2014
Esta carta permite a importação de carne bovina, carne de esôfago e subprodutos de carne
V: 02/07/2014
comestível de França para a Federação Russa.
C: - - Devido à inconsistência na tradução para o inglês, os itens (1) vii e (2) v do artigo 3º na versão em N: 17/07/2014
inglês foram alterados de acordo com a versão chinesa. Os requisitos da versão original chinesa V: - - permanecem inalterados.
C: - - Notifica que o Serviço de Inspeção Animal e Vegetal está alertando o público que preparou análises
N: 17/07/2014
de risco de pragas que avaliam os riscos associados à importação de folhas de chipilin e flores
V: - - comestíveis de chufle, izote e pacaya provenientes da Guatemala para o continente dos Estados
C: 08/09/2014
Unidos.
Notifica proposta que visa a modernizar a forma como o Código de Normas Alimentares da
N: 15/07/2014
Austrália e da Nova Zelândia é apresentado, para criar um instrumento que melhor atenda às
V: - - necessidades de uma ampla gama de partes interessadas na indústria, comércio e execução e
C: 12/09/2014
melhora da eficácia do Código.
Notifica Normativa que estabelece a complementação dos padrões de identidade e qualidade para
estabelecer a quantidade mínima dos ingredientes principais e para reduzir a quantidade de sódio,
N: 15/07/2014
derivados de cloreto de sódio adicionado, por razões de segurança, para bebidas não-alcoólicas, tais
V: 12/12/2014
como frescos, refrigerantes, bebidas compostas, chá pronto para consumo e soda. Estende também a
C: - - data de entrada em vigor para até 12 de dezembro de 2014, para adaptar os produtos às mudanças
previstas na Instrução.
Informa que o prazo em que as pessoas interessadas podem apresentar as suas observações no que N: 15/07/2014
diz respeito a "um novo marco regulatório para a Inspeção de Alimentos Federal: Visão geral dos V: - - regulamentos propostos" é estendido para 29 de agosto de 2014.
C: 29/08/2014

(*) 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 proposta que visa a modernizar a forma como o Código Normas Alimentares da Austrália e
Aplicável a todos os da Nova Zelândia é apresentado, com o objetivo de criar um instrumento que melhor atenda às
países
necessidades de uma ampla gama de partes interessadas na indústria, comércio e execução e
melhora da eficácia do Código.
Notifica que o Canadá está propondo a alteração das atuais Regulações de Produtos de Maple sob o
Aplicável a todos os
Ato do Canadá de Produtos Agrícolas, com o objetivo de modernizar a definição, os padrões de grau
países
e de cor e alguns requisitos de rótulo para xarope de maple.

G/TBT/N/NZL/69

Nova Zelândia
(Aotearoa)

G/TBT/N/CAN/419

Canadá

G/TBT/N/KWT/228

Kuwait

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/KWT/229

Kuwait

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/KWT/230

Kuwait

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/KWT/231

Kuwait

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/ZAF/178

África do Sul

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/EU/13/Add.6

União Européia

Aplicável a todos os
países

Datas (*)

Link

N: 15/07/2014
V: - - C: 12/09/2014

N: 16/07/2014
V: - - C: 11/09/2014
N: 16/07/2014
Este projeto de regulamento técnico incide sobre os requisitos para tomates frescos (classe:
V: - - Lycopersicon esculentum, família: Solanaceae).
C: 14/09/2014
N: 16/07/2014
Este projeto de regulamento técnico incide sobre morangos enlatados.
V: - - C: 14/09/2014
N: 16/07/2014
Este projeto de regulamento técnico incide sobre tâmaras orgânicas inteiras pré-embaladas.
V: - - C: 14/09/2014
Este projeto de regulamento técnico incide sobre leite cru orgânico de camelo e especifica as N: 16/07/2014
definições do produto, os requisitos de qualidade, amostragem, métodos de ensaio, transporte, V: - - armazenagem e rotulagem.
C: 14/09/2014
Notifica alteração que requer que o peixe congelado, moluscos marinhos, e produtos derivados, para
consumo humano, sejam colocados à venda, em conformidade com esta especificação obrigatória e N: 16/07/2014
com os requisitos do "Padrão Nacional Sul-Africano (SANS) 585: 2014", que aplica-se à V: - - manipulação, preparação, processamento, embalagem, transporte, congelamento, armazenamento e C: 14/09/2014
qualidade.
N: 18/07/2014
Notifica a retirada do N-Etil (2E-6Z)-nonadienamide da lista de substâncias aromatizantes
V: - - autorizadas.
C: 16/09/2014

(*) 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 adoção, publicação e entrada em vigor do regulamento que estabelece os limites máximos
residuais – LMRs para foramsulfuron, azimsulfuron, Iodosulfuron oxasulfurão, mesossulfurão,
Aplicável a todos os
flazassulfurão, imazosulfurão, propamocarb, bifenazato, clorprofam e tiobencarb, em cereais,
países
produtos alimentícios de origem animal e determinados produtos de origem vegetal, incluídas frutas
e hortaliças.
Notifica adoção, publicação e entrada em vigor do regulamento que estabelece os limites máximos
Aplicável a todos os residuais – LMRs para ethoxysulfuron, metsulfuron-methyl, nicosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron,
países
sulfosulfuron e tifensulfurão-metiloa em cereais, alimentos de origem animal e certos produtos de
origem vegetal, incluindo frutas e vegetais.

G/SPS/N/EU/53/Add.1

União Européia

G/SPS/N/EU/63/Add.1

União Européia

G/SPS/N/PER/529/Add.1

Peru

Cazaquistão

G/SPS/N/PER/541/Add.1

Peru

Costa Rica

G/SPS/N/USA/2628/Add.1

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/AUS/343

Austrália

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CRI/149

Costa Rica

Canadá

G/SPS/N/EU/93

União Européia

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/OMN/166

Oman

Aplicável a todos os
países

Datas (*)

Link

N: 18/07/2014
V: 11/04/2014
C: - - N: 18/07/2014
V: 01/07/2014
C: - - -

N: 18/07/2014
Notifica adoção, publicação e entrada em vigor do regulamento que estabelece os requisitos
V: 11/07/2014
fitossanitários para grãos de trigo de origem e procedência de Cazaquistão.
C: - - Notifica adoção, publicação e entrada em vigor do regulamento que estabelece os requisitos N: 18/07/2014
fitossanitários para plantas de Gilbardeira (Ruscus aculeatus) de origem e procedência da Costa V: 11/07/2014
Rica.
C: - - N: 18/07/2014
Notifica a adoção, publicação e entrada em vigor do regulamento sobre o Plano Nacional de
V: 08/08/2014
Melhoramento Avícola (NPIP) e suas disposições auxiliares.
C: - - N: 18/07/2014
Notifica proposta de regulamento P1022 visando avaliação dos requisitos adicionais para a
V: - - produção de leite, transporte e processamento para produção segura de produtos de leite cru.
C: 29/08/2014
N: 18/07/2014
Notifica regulamentação com a qual estabelece os requisitos fitossanitários para a importação de
V: 18/07/2014
árvores de natal procedentes do Canadá.
C: - - Notifica anexos ao projeto conjunto de regulamento propondo os limites máximos de resíduos N: 18/07/2014
(LMR) para o 1,3-dicloropropeno, bifenox, dimetenamida-P, prohexadiona, tolylfluanid e V: - - trifluralina nos Anexos II e V do Regulamento (CE) n º 396/2005.
C: 16/09/2014
N: 18/07/2014
Notifica regulamento técnico que trata de morangos em conserva para consumo humano direto.
V: - - C: 16/09/2014

(*) 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/USA/2682

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os Notifica a retirada da aprovação de parte de uma nova aplicação animal medicamentosa - penicilina
países
procaína em indicações como componente de promotor de crescimento em suínos.

G/TBT/N/CAN/365/Rev.1/A
dd.5

Canadá

Aplicável a todos os Notifica a prorrogação do período para comentários sobre a expansão do modelo melhorado de
países
inspeção de alimentos.

G/TBT/N/EU/225

União Européia

Notifica projeto de regulamentação da Comissão com o qual recusa autorizar determinadas
Aplicável a todos os
alegações de saúde sobre os alimentos que não se referem à redução do risco de doença e para o
países
desenvolvimento da saúde das crianças.

G/TBT/N/OMN/167

Oman

Aplicável a todos os Notifica regulamentação técnica que trata de frutas cítricas em conserva para consumo humano
países
direto ou para re-empacotamento.

G/TBT/N/OMN/168

Oman

G/TBT/N/OMN/171

Oman

G/TBT/N/OMN/172

Oman

G/TBT/N/OMN/173

Oman

G/TBT/N/OMN/174

Oman

G/TBT/N/OMN/175

Oman

Notifica regulamentação técnica que trata de óleos vegetais comestíveis – Parte 1, oferecidos para o
Aplicável a todos os
consumo humano direto, ou para re-empacotamento e que não aplica quando destinado para
países
posterior processamento.
Notifica regulamentação técnica que trata de suco de frutas frescas (não pasteurizado), que
Aplicável a todos os
especifica as definições do produto, os requisitos de qualidade, amostragem, métodos de teste,
países
transporte, armazenagem e rotulagem.
Aplicável a todos os Notifica regulamentação técnica que diz respeito aos requisitos para tomates frescos que se
países
relacionam com a exibição, empacotamento, transporte e armazenamento e rotulagem.

Datas (*)
N: 17/07/2014
V: 02/07/2014
C: - - N: 21/07/2014
V: - - C: 29/08/2014
N: 21/07/2014
V: - - C: 19/09/2014
N: 21/07/2014
V: - - C: 19/09/2014
N: 21/07/2014
V: - - C: 19/09/2014
N: 21/07/2014
V: - - C: 19/09/2014
N: 21/07/2014
V: - - C: 19/09/2014
N: 21/07/2014
V: - - C: 19/09/2014

Link

Notifica regulamentação técnica que diz respeito a filetes de peixe congelados, que especifica as
Aplicável a todos os
definições do produto, requisitos de qualidade, amostragem, métodos de teste, transporte,
países
armazenamento e rotulagem. Aplica-se ao oferecido para o consumo direto.
Notifica regulamentação técnica que trata dos requisitos gerais para alimentos “Halal”, que
N: 21/07/2014
Aplicável a todos os especifica as definições do produto, os requisitos gerais para o alimento “halal”, que deve ser
V: - - países
seguido em cada estágio da cadeia alimentar para os produtos alimentícios “halal”, transporte,
C: 19/09/2014
armazenamento e rotulagem.
N: 21/07/2014
Aplicável a todos os Notifica regulamentação técnica que trata dos produtos lácteos com probióticos; os itens referidos a
V: - - países
requisitos, empacotamento, transporte e armazenamento e rotulagem são compulsórios.
C: 19/09/2014

(*) 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 regulamentação técnica que trata dos azeites de oliva comestíveis e óleos de bagaço de
Aplicável a todos os
azeitona para consumo humano, definições, características físicas e químicas, empacotamento,
países
amostragem, métodos de análise, transporte, armazenamento e rotulagem.
Notifica que a regulamentação notificada pela assinatura G/SPS/N/CHL467, com a qual suspendia a
Aplicável a todos os
importação de suínos vivos e hemoderivados de origem suína, em forma transitória, a partir dos
países
países infectados com o vírus da Diarréia epidêmica Suína, tem sido revogada em 18/07/2014.
Notifica suspensão da importação ao Chile, de suínos vivos e de hemoderivados de origem suína,
Aplicável a todos os
procedente de países que tenham declarado a presença da nova variante do vírus da Diarréia
países
Epidêmica Suína.
Notifica regulamentação que introduz restrição temporária à importação de maçãs frescas, peras,
Moldávia
marmelo, damascos frescos, cerejas, pêssegos, nectarinas, ameixas, abrunhos e produtos vegetais em
bagagem acompanhada.

G/TBT/N/OMN/176

Oman

G/SPS/N/CHL/473/Add.1

Chile

G/SPS/N/CHL/478

Chile

G/SPS/N/RUS/67

Rússia

G/SPS/N/SAU/117

Arábia Saudita

G/TBT/N/CUB/13

Cuba

G/TBT/N/IDN/86

Indonésia

G/TBT/N/OMN/177

Oman

Aplicável a todos os Notifica regulamentação técnica para romãs, com a qual especifica as definições do produto, os
países
requisitos de qualidade, amostragem, métodos de teste, transporte, armazenamento e rotulagem.

G/TBT/N/OMN/178

Oman

Aplicável a todos os Notifica regulamentação técnica para pasta de pimenta vermelha picante (“Harissa”), manufaturada
países
e destinada ao consumo direto.

G/TBT/N/OMN/179

Oman

Notifica regulamentação técnica para peixe defumado, peixe com sabor de defumado e peixe seco
Aplicável a todos os
defumado, que especifica as definições do produto, os requisitos de qualidade, amostragem,
países
métodos de teste, transporte, armazenamento e rotulagem.

Roménia

Notifica a suspensão temporária de bovinos vivos procedentes de Roménia, em decorrência do surto
de Encefalopatia Espongiforme Bovina – BSE nesse país.

Notifica regulamentações sanitário–veterinárias aplicadas para as importações de animais, produtos
Aplicável a todos os
de origem animal, produtos biológicos e materiais suscetíveis de causar prejuízos à saúde animal,
países
que sejam transportadas pelos turistas.
Notifica projeto de decreto com o qual regulamenta que todo café instantâneo produzido dentro do
Aplicável a todos os
país ou importado, distribuído e comercializado no país, deverá preencher os requisitos dos Padrões
países
Nacionais da Indonésia - SNI.

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

Datas (*)
N: 21/07/2014
V: - - C: 19/09/2014
N: 22/07/2014
V: 18/07/2014
C: - - N: 22/07/2014
V: 18/07/2014
C: - - N: 22/07/2014
V: 21/07/2014
C: - - N: 22/07/2014
V: 13/07/2014
C: - - N: 22/07/2014
V: - - C: - - N: 22/07/2014
V: 22/06/2015
C: 20/09/2014
N: 22/07/2014
V: - - C: 20/09/2014
N: 22/07/2014
V: - - C: 20/09/2014
N: 22/07/2014
V: - - C: 20/09/2014

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

Conteúdo
Notifica regulamentação técnica para polpa de tamarindo obtida de frutas maduras da planta de
Aplicável a todos os
tamarindo (Tamadrinds indicia). Os itens referente aos requisitos, empacotamento e rotulagem, são
países
compulsórios.
Notifica confirmação do regulamento provisório como regulamento final sobre as batatas irlandesas
Aplicável a todos os
cultivada em Washington e batatas importadas; modifica os regulamentos de manuseio, requisitos
países
de relatórios, e regulamentos de importação para as batatas do tipo vermelha.
Notifica confirmação do regulamento provisório como regulamento final sobre laranjas e toronjas
Aplicável a todos os
cultivadas no Vale Baixo do Rio Grande no Texas e laranjas importadas; muda os requisitos de
países
tamanho para laranjas.

G/TBT/N/OMN/180

Oman

G/TBT/N/USA/890/Add.1

Estados Unidos da
América

G/TBT/N/USA/891/Add.1

Estados Unidos da
América

G/TBT/N/CUB/14

Cuba

Aplicável a todos os Notifica regulamento para a importação de animais, produtos de origem animal, produtos biológicos
países
e materiais de qualquer origem susceptíveis de causar prejuízos à saúde animal.

G/TBT/N/CUB/16

Cuba

Aplicável a todos os Notifica regulamentação com a qual modifica a Resolução 268, de 28/12/1990 que adiciona a lista
países
de substâncias proibidas relacionadas na Resolução nº 49, de 24/2001.

G/TBT/N/CUB/17

Cuba

Aplicável a todos os Notifica regulamentação que modifica a Resolução 268, de 28/12/1990 que adiciona à lista de
países
substâncias proibidas as que se relacionam na presente Resolução nº 181, de 20/11/1995.

G/TBT/N/CUB/18

Cuba

Aplicável a todos os Notifica regulamentação que proíbe as substâncias ativas em agrotóxicos especificadas na
países
Resolução Ministerial nº 268, de 28/12/1990.

G/TBT/N/TPKM/168

Taiwan

Notifica proposta da FDA taiwanês com a qual regula os alimentos pré-embalados, aditivos
Aplicável a todos os
alimentícios e alimentos não empacotados contendo ingredientes de organismos geneticamente
países
modificados.

G/TBT/N/TPKM/161/Add.1

Taiwan

Aplicável a todos os
Notifica prorrogação da data final para comentários.
países

G/TBT/N/SAU/765

Arábia Saudita

Notifica regulamentação técnica que trata de frutas de variedades comerciais de romãs cultivadas a
Aplicável a todos os
partir de Punica granatum L., da família Punicaceae, que são fornecidas frescas para o consumidor
países
após preparação e empacotamento.

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

Datas (*)
N: 22/07/2014
V: - - C: 20/09/2014
N: 22/07/2014
V: 21/07/2014
C: - - N: 22/07/2014
V: 17/07/2014
C: - - N: 23/07/2014
V: - - C: - - N: 23/07/2014
V: 24/05/2001
C: - - N: 23/07/2014
V: 20/11/1995
C: - - N: 23/07/2014
V: 28/12/1990
C: - - N: 23/07/2014
V: 01/01/2016
C: 21/09/2014
N: 24/07/2014
V: - - C: 27/07/2014
N: 25/07/2014
V: - - C: 23/09/2014

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

G/TBT/N/SAU/766

Arábia Saudita

G/TBT/N/SAU/767

Arábia Saudita

G/TBT/N/SAU/768

Arábia Saudita

G/TBT/N/SAU/769

Arábia Saudita

G/TBT/N/SAU/770

Arábia Saudita

G/TBT/N/EGY/64/Add.1

Egipto

G/TBT/N/EGY/65/Add.1

Egipto

G/TBT/N/EU/227

União Européia

G/TBT/N/SAU/771

Arábia Saudita

G/TBT/N/SAU/772

Arábia Saudita

Notificados

Conteúdo
Datas (*)
Notifica regulamentação técnica que trata de suco de frutas frescas (não pasteurizado), especifica as N: 25/07/2014
Aplicável a todos os
definições do produto e os requisitos de qualidade, amostragem, métodos de teste, transporte, V: - - países
armazenamento e rotulagem.
C: 23/09/2014
N: 25/07/2014
Aplicável a todos os Notifica regulamentação técnica que trata de “harissa” - pasta de pimenta vermelha picante,
V: - - países
destinada para o consumo humano direto.
C: 23/09/2014
N: 25/07/2014
Aplicável a todos os Notifica regulamentação técnica aplicada a pescado defumado, pescado com sabor de defumado e
V: - - países
pescado defumado seco, preparado a partir de materiais frescos, refrigerados ou congelados.
C: 23/09/2014
N: 25/07/2014
Aplicável a todos os Notifica regulamentação técnica aplicada a filetes de pescado congelados rapidamente para
V: - - países
consumo direto sem mais processamento.
C: 23/09/2014
N: 25/07/2014
Aplicável a todos os Notifica regulamentação técnica aplicada a azeite comestível de oliva e óleo de bagaço de azeitona
V: - - países
para consumo humano.
C: 23/09/2014
N: 28/07/2014
Aplicável a todos os Notifica prorrogação do período de trinta dias mais para comentários a partir do final do último
V: 24/08/2014
países
período citado na notificação original.
C: 12/08/2014
N: 28/07/2014
Aplicável a todos os Notifica prorrogação do período de trinta dias mais para comentários a partir do final do último
V: 24/08/2014
países
período citado na notificação original.
C: 12/08/2014
N: 28/07/2014
Aplicável a todos os Notifica projeto de regulamento com o qual recusa autorizar determinadas reclamações sobre os
V: - - países
alimentos que referem ao desenvolvimento e a saúde das crianças.
C: 26/09/2014
N: 28/07/2014
Aplicável a todos os Projeto de regulamentação técnica que trata de óleos vegetais comestíveis, que são destinados para o
V: - - países
consumo humano.
C: 26/09/2014
N: 28/07/2014
Aplicável a todos os Notifica projeto de regulamento técnico que dispõe sobre requisitos específicos para polpa de
V: - - países
tamarindo obtida de frutas maduras da planta do tamarindo.
C: 26/09/2014

(*) 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/SAU/773

Arábia Saudita

G/SPS/N/JPN/358

Japão

G/SPS/N/USA/2683

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/USA/2684

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/USA/2685

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/NOR/33

Noruega

G/SPS/N/CAN/841

Canadá

G/SPS/N/EU/94

União Européia

G/SPS/N/KOR/480

Coreia do Sul

G/SPS/N/PER/528/Add.1

Peru

Notificados

Conteúdo
Datas (*)
Notifica projeto de regulamento técnico que dispõe sobre os requisitos que devem ser N: 28/07/2014
Aplicável a todos os
disponibilizados em frutas frescas em conserva; não se aplicando quando estiverem destinadas para V: - - países
posteriores processamentos.
C: 26/09/2014
N: 28/07/2014
Canadá, Estados
Notifica requisitos de saúde animal adicionais para animais suínos vivos a ser exportados para o
V: 11/07/2014
Unidos da América Japão a partir de países onde a diarréia epidemia Porcina (PED) é endêmica.
C: - - N: 28/07/2014
Aplicável a todos os Notifica regulamentação com a qual dispõe as tolerâncias para os resíduos (LMR) para zoxamide
V: 18/07/2014
países
em bulbos de cebola, subgrupo 3-07A.
C: - - Notifica proposta da APHIS americana do reconhecimento do Estado de Sonora – México como N: 28/07/2014
México
região desse país que é livre de carrapatos da febre; remove restrições à importação de bovinos e V: - - outros ruminantes.
C: 15/09/2014
Notifica que o APHIS Americano está propondo a emenda dos regulamentos de frutas e hortaliças N: 28/07/2014
China
para permitir a importação de maçãs frescas (Malus pumila) da China para dentro o território V: - - continental dos Estados Unidos de América.
C: 16/09/2014
N: 28/07/2014
Aplicável a todos os
Notifica projeto de regulamentação relativa a organismos estrangeiros.
V: 01/01/2015
países
C: 15/10/2014
Notifica comunicação de alteração na lista de aditivos alimentares autorizados com outros usos N: 29/07/2014
Aplicável a todos os
geralmente aceitos para permitir o uso de proteína estruturante de gelo para modificar a textura do V: 24/07/2014
países
sorvete, leite gelado e do sorvete.
C: 07/10/2014
N: 29/07/2014
Aplicável a todos os Notifica medidas de emergência provisórias para prevenir a introdução e propagação na União
V: 24/07/2014
países
Européia de Xylella fastidiosa.
C: - - N: 29/07/2014
Aplicável a todos os Notifica proposta de alteração dos padrões e especificações para alimentos, entre outros, estabelece
V: - - países
e revisa o limite máximo residual – LMR para agrotóxicos em alimentos.
C: 27/09/2014
N: 29/07/2014
Notifica adoção, publicação e entrada em vigor do regulamento que estabelece os requisitos
Israel
V: 19/07/2014
fitossanitários de importação para plantas de cereja de origem e procedência de Israel.
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

G/SPS/N/PER/534/Add.1

Peru

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/PER/550/Add.1

Peru

Argentina

G/SPS/N/TPKM/319

Taiwan

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/957

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/958

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/959

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/960

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/961

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CAN/787/Add.1

Canadá

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CAN/842

Canadá

Aplicável a todos os
países

Conteúdo
Datas (*)
Notifica adoção, publicação e entrada em vigor do regulamento que estabelece os requisitos N: 29/07/2014
fitossanitários de importação para plantas de framboesa (Rubus idaeus) de origem e procedência dos V: 19/07/2014
Estados Unidos da América.
C: - - N: 29/07/2014
Notifica a prorrogação do período de consulta à proposta de requisitos fitossanitários de importação
V: - - para plantas “in vitro” de batata (Solanum tuberosum) de origem e procedência da Argentina.
C: 25/08/2014
N: 29/07/2014
Notifica projeto de padrões para limites máximos residuais de agrotóxicos em frutas, hortaliças e
V: - - cereais.
C: 27/09/2014
Notifica projeto de Resolução sobre o ingrediente ativo PYMETROZINE da lista de monografias de N: 29/07/2014
ingredientes ativos para agrotóxicos e ser incluído em aplicação foliar na cultura de pepino e em V: - - outras commodities agrícolas.
C: 22/08/2014
Notifica projeto de Resolução sobre o ingrediente ativo Clorfenapir da lista de monografias de N: 29/07/2014
ingredientes ativos para agrotóxicos e ser incluído na cultura de eucalipto (de uso não alimentar) em V: - - aplicação foliar.
C: 22/08/2014
N: 29/07/2014
Notifica projeto de Resolução sobre o ingrediente ativo Buprofezin da lista de monografias de
V: - - ingredientes ativos para agrotóxicos para ser usado em várias culturas agrícolas.
C: 22/08/2014
Notifica projeto de Resolução sobre o ingrediente ativo Indoxacarb da lista de monografias de N: 29/07/2014
ingredientes ativos para agrotóxicos, e propõe alteração do limite máximo residual - LMR para V: - - várias culturas agrícolas.
C: 22/08/2014
Notifica consulta pública para críticas e sugestões sobre proposta de Resolução que dispõe sobre o
N: 29/07/2014
ingrediente ativo C07 – Casugamicina da relação de monografias de ingredientes ativos de
V: - - agrotóxico e propõe a modalidade de emprego de aplicação foliar em várias commodities agrícolas e
C: 22/08/2014
aplicação em mudas de café e aplicação pós-colheita em batata e cenoura.
Notifica adoção, publicação e entrada em vigor da regulamentação que permite a utilização de um N: 29/07/2014
novo aditivo alimentar, proteína estruturante do gelo para modificar a textura de gelos comestíveis V: 23/07/2014
não padronizados e sobremesas congeladas não padronizadas.
C: - - Notifica modificação da lista de enzimas permitidas em alimentos para habilitar o uso de protease N: 29/07/2014
oriunda de Bacillus subtilis Ra&#945;1102, como uma enzima em pão, farinha, farinha de trigo V: 25/07/2014
integral e em produtos não padronizados de panificação.
C: 08/10/2014

(*) 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/CAN/843

Canadá

Aplicável a todos os
Notifica proposta do limite máximo residual – LMR para o agrotóxico Captan em raíses de ginseng.
países

G/SPS/N/VNM/57

Vietname

Aplicável a todos os Notifica projeto de regulamentação nacional que trata dos requisitos técnicos, método de teste, e
países
gerenciamento de alguns agentes aromatizantes de alimentos.

G/SPS/N/VNM/58

Vietname

Aplicável a todos os Notifica projeto de regulamentação nacional sobre os requisitos, métodos de teste, gerenciamento de
países
alguns adjuvantes de processamento.

G/SPS/N/ZAF/36

África do Sul

Aplicável a todos os Notifica proposta de alteração das especificações obrigatórias para pescado congelado, moluscos
países
marinhos congelados e seus produtos derivados congelados.

G/TBT/N/MEX/276

México

G/SPS/N/MEX/250/Add.1

México

G/SPS/N/MEX/251/Add.1

México

G/SPS/N/MEX/254/Add.1

México

G/SPS/N/USA/2686

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/USA/2687

Estados Unidos da
América

Notifica projeto de normativa que trata das especificações gerais de rotulagem para organismos
Aplicável a todos os
geneticamente modificados sejam sementes ou material vegetativo destinados a semeadura, cultivo
países
e produção agrícola.
Notifica adoção, publicação e entrada em vigor do regulamento que estabelece os requisitos
Maurícia
fitossanitários para a importação da República de Maurício de talos com brotos de cana de açúcar
(Saccharum officinarum L.)
Notifica adoção, publicação e entrada em vigor do regulamento que estabelece os requisitos
Costa Rica
fitossanitários para a importação de semente de papaya (Carica papaya L.), originária e de
procedência da Costa Rica.
Notifica adoção, publicação e entrada em vigor do regulamento que estabelece os requisitos
Espanha, Países
fitossanitários para a importação de semente de cebola (Allium cepa L.) originária da Espanha e de
Baixos (Holanda)
procedência da Holanda.
Notifica proposta da APHIS americana de alteração dos regulamentos que regem a importação de
animais e produtos de origem animal para definir uma região de baixo risco da peste suína clássica
México
no México a partir da qual se permitiria a importação de carne suína fresca e jprodutos de carne
suína sob certas condições.
Notifica proposta da APHIS americana de alteração dos regulamentos que regem a importação de
Coreia do Sul
frutas cítricas para permitir a importação de remessas comerciais de dois híbridos de laranja
“Unshu”, da República da Coréia para os Estados Unidos de América continental.

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

Datas (*)
N: 29/07/2014
V: - - C: 06/10/2014
N: 29/07/2014
V: - - C: 30/09/2014
N: 29/07/2014
V: - - C: 25/09/2014
N: 29/07/2014
V: - - C: 27/09/2014
N: 29/07/2014
V: - - C: 28/07/2014
N: 30/07/2014
V: 23/07/2014
C: - - N: 30/07/2014
V: 16/07/2014
C: - - N: 30/07/2014
V: 23/07/2014
C: - - -

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

G/TBT/N/MEX/226/Add.4

México

G/SPS/N/KOR/481

Coreia do Sul

G/SPS/N/KOR/482

Coreia do Sul

Notificados

Conteúdo
Datas (*)
Notifica modificação da tabela 5 do item 7.6.3.2.7, da normativa mexicana NOM-131-SSA1-2012 –
N: 30/07/2014
Aplicável a todos os “Produtos e serviços. Fórmulas para lactantes, de continuação e para necessidades especiais de
V: 29/04/2014
países
nutrição, relativo a alimentos e bebidas não alcoólicas para lactantes e crianças de curta idade”, e
C: - - que entra em vigor no próximo dia após a publicação.
N: 30/07/2014
Aplicável a todos os Notifica proposta de emendas aos padrões e especificações para utensílios de alimentos, recipientes
V: - - países
e embalagens.
C: 28/09/2014
N: 30/07/2014
Aplicável a todos os
Notifica proposta de emendas aos padrões e especificações para aditivos alimentícios.
V: - - países
C: 28/09/2014

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

Link
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