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

RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

G/SPS/N/CAN/923

Canadá

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CAN/924

Canadá

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/EU/71/Add.1

União Européia

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/EU/111/Add.1

União Européia

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/KOR/497

Coreia do Sul

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/MYS/36

Malásia

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/PER/576/Add.1

Peru

Espanha

G/SPS/N/PHL/277

Filipinas

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/PHL/278

Filipinas

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/PHL/279

Filipinas

Estados Unidos da
América

Datas (*)
N: 01/04/2015
Notifica proposta de limite máximo residual - LMR para o agrotóxico propiconazole em várias
V: - - commodities.
C: 02/06/2015
N: 01/04/2015
Notifica proposta de limite máximo residual - LMR para o agrotóxico sulfoxaflor em várias
V: - - commodities.
C: 07/06/2015
N: 01/04/2015
Notifica adoção dos limites máximos residuais – LMRs para os agrotóxicos: benfuracarb, carbaril,
V: 07/05/2015
carbofuran, carbosulfan, furatiocarbe, procimidone e profenofos em determinados produtos.
C: - - Notifica entrada em vigor do Regulamento (EU) 2015/327 da Comissão, com o qual altera o
N: 01/04/2015
Regulamento (CE) nº 1831/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita aos
V: 22/03/2015
requisitos aplicáveis para a comercialização e as condições de uso dos aditivos que consistem em
C: - - preparações e as pré-misturas (de ração animal) que contenham esses aditivos.
N: 01/04/2015
Notifica proposta de alterações dos padrões e especificações para os aditivos alimentares.
V: - - C: 31/05/2015
Notifica projeto de alteração de regulamento que dispõe sobre a harmonização dos limites máximos N: 01/04/2015
residuais – LMRs dos resíduos de agrotóxicos sob os Regulamentos Alimentares 1985 (FR 1985) V: - - com os LMRs Harmonizados do ASEAN.
C: 31/05/2015
N: 01/04/2015
Notifica adoção e entrada em vigor dos requisitos fitossanitários para importação de sementes de
V: 25/03/2015
Caqui de origem e procedência da Espanha.
C: - - N: 01/04/2015
Notifica projeto de normas nacionais filipinas para os resíduos de medicamentos veterinários em
V: 05/06/2015
alimentos, limites máximos residuais - LMRs.
C: 29/05/2015
N: 01/04/2015
Notifica projeto final de normativa que dispõe sobre como minimizar os perigos microbiológicos
V: 05/06/2015
durante a produção primária, empacotamento, distribuição, e consumo de bagas frescas.
C: 29/05/2015
Notifica a imposição das Filipinas de proibição temporária às importações de aves domésticas e N: 01/04/2015
selvagens, incluindo carne de aves, pintos de uma dia, ovos e sêmen originários do condado “Pope”, V: 11/03/2015
Minnesota, Estados Unidos da América.
C: - - -

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

Conteúdo

Link
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SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO AGRONEGÓCIO
DEPARTAMENTO DE NEGOCIAÇÕES SANITÁRIAS E FITOSSANITÁRIAS
COORDENAÇÃO GERAL DE NEGOCIAÇÕES NA OMC - CGOMC

RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

G/SPS/N/SAU/152

Arábia Saudita

Estados Unidos da
América

G/TBT/N/EU/279

União Européia

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/PHL/280

Filipinas

Estados Unidos da
América

G/SPS/W/284

Índia

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/1021

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CHL/502

Chile

Peru

G/SPS/N/JPN/403

Japão

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/MEX/275

México

Estados Unidos da
América

Conteúdo
Datas (*)
Notifica normativa com a qual dispõe a suspensão temporária das importações de carne de aves,
ovos e seus produtos (com exceção dos processados com o calor ou outros tratamentos para N: 01/04/2015
assegurar a desativação do vírus da influenza aviária) procedentes dos Estados de Oregon, V: 22/03/2015
Califórnia, Washington, Idaho, Minnesota e Missouri, nos Estados Unidos da América; em C: - - decorrência dos surtos da HPAI.
N: 02/04/2015
Notifica regulamentação que dispõe sobre os medicamentos veterinários, incluindo todos os
V: - - procedimentos de autorização e visa lidar eficazmente com as especificações do setor veterinário.
C: 01/07/2015
Notifica normativa com a qual impõe banimento temporário das importações de aves domésticas e
N: 02/04/2015
selvagens, incluindo carne de aves, pintos de um dia, ovos e sêmen, originário de dois condados do
V: 16/03/2015
Missouri e um condado do Arkansas, Estados Unidos da América; em decorrência do surto do vírus
C: - - sorotipo H5N2 da Influenza Aviária Altamente Patogênica (HPAI).
Notifica documento com o propósito principal de colocar em contexto, o problema persistente N: 02/04/2015
enfrentado pelos exportadores de países em desenvolvimento com o requerimento de limites de V: - - detecção (LoD) dos países importadores.
C: - - N: 02/04/2015
Notifica proposta de normativa, em consulta pública, com a qual dispõe sobre o ingrediente ativo de
V: - - agrotóxico A18 – Abamectina para a inclusão em algumas culturas de commodities agrícolas.
C: 29/04/2015
N: 02/04/2015
Propõe projeto de normativa que estabelece os requisitos fitossanitários de importação para espigas
V: - - de milho (Zea mays) com brácteas, destinadas ao consumo e de procedência do Peru.
C: 01/06/2015
Notifica revisão das especificações e padrões para alimentos e aditivos alimentares sob a Lei de N: 02/04/2015
Higiene Alimentar e estabelece os padrões para a carne suína (incluindo os órgãos internos) V: - - destinada a ser consumida cru.
C: 08/05/2015
N: 02/04/2015
Notifica mudança dos requisitos fitossanitários para a importação de sarmentos, barbados, plantas
V: - - de videira (Vitis vinifera) originária e de procedência dos Estados Unidos da América.
C: 01/06/2015

(*) 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/125

União Européia

G/SPS/N/JPN/404

Japão

G/SPS/N/ARG/181

Argentina

G/SPS/N/CHL/461/Add.2

Chile

G/SPS/N/BRA/736/Rev.1

Brasil

G/SPS/N/MEX/233/Add.2

México

Notificados
Conteúdo
Afeganistão,
Austrália, Brasil,
Cambodja, China,
Dominicana,
República, Egipto,
Estados Unidos da
América, Índia,
Notifica regulamento que revisa a lista de importações de ração animal e alimentos de origem
Indonésia, Marrocos, não-animal que estão sujeitos a um nível de aumento de controles oficiais.
Nigéria, Peru,
Quénia, Serra Leoa,
Sudão, Tailândia,
Turquia,
Usbequistão,
Vietname
Notifica revisão dos padrões e especificações para alimentos e aditivos alimentares sob a Lei de
Aplicável a todos os
Higiene Alimentar e dispõe sobre as bebidas não alcoólicas ficarem isentas dos requisitos de
países
temperatura de armazenagem (não mais de 10º C), quando sejam esterilizadas.
Notifica projeto de normativa que propõe a mudança da metodologia para a análise de risco de EEB
Aplicável a todos os
nas importações de animais vivos, seu material reprodutivo e derivados de origem animal, bem
países
como as mercadorias que os contenham.
Notifica mudança do conteúdo e/ou âmbito de aplicação do projeto de regulamento que estabelece
Aplicável a todos os
os requisitos fitossanitários para a importação de sementes de espécies hortícolas, de sítios,
países
aromáticas e medicinais, de qualquer procedência ou origem.
Notifica edição da Instrução Normativa nº 4, de 19/03/2015, dispondo a adoção dos requisitos
Aplicável a todos os
zoosanitários dos Estados partes do Mercosul para a importação de embriões ovinos coletados in
países
vivo.
Notifica adoção, publicação e entrada em vigor da normativa oficial mexicana
Aplicável a todos os
NOM-142-SSA1/SCFI-2014, que dispõe sobre especificações sanitárias; rotulagem sanitária e
países
comercial das bebidas alcoólicas.

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

Datas (*)

Link

N: 02/04/2015
V: 01/04/2015
C: - - -

N: 02/04/2015
V: - - C: - - N: 02/04/2015
V: - - C: 01/06/2015
N: 02/04/2015
V: - - C: - - N: 07/04/2015
V: 18/05/2015
C: - - N: 07/04/2015
V: 23/03/2015
C: - - -
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

G/TBT/N/OMN/199

Oman

G/TBT/N/OMN/200

Oman

G/TBT/N/OMN/201

Oman

G/TBT/N/OMN/202

Oman

G/TBT/N/OMN/203

Oman

G/TBT/N/OMN/204

Oman

G/SPS/N/BRA/1022

Brasil

G/SPS/N/BRA/1023

Brasil

G/SPS/N/BRB/4

Barbados

G/SPS/N/COL/256

Colômbia

Notificados

Conteúdo
Datas (*)
Notifica guia que descreve os princípios e requisitos regulamentares a serem aplicados pelos países N: 07/04/2015
Aplicável a todos os
importadores do GCC, visando assegurar a segurança e adequação dos carregamentos de alimentos V: 01/06/2015
países
importados.
C: 06/06/2015
N: 07/04/2015
Aplicável a todos os Notifica projeto de regulamento técnico que dispõe sobre os requisitos a serem cumpridos para o
V: - - países
quiabo seco.
C: 06/06/2015
N: 07/04/2015
Aplicável a todos os Notifica projeto de regulamento técnico que dispõe sobre os requisitos básicos e fatores de
V: - - países
qualidade para a carne fresca, búfalo, carne de carneiro, cabra e carne de camelo.
C: 06/06/2015
N: 07/04/2015
Aplicável a todos os Notifica projeto de regulamento técnico que dispõe sobre os padrões gerais para sucos de fruta e
V: - - países
néctares.
C: 06/06/2015
N: 07/04/2015
Aplicável a todos os Notifica projeto de regulamento técnico que dispõe sobre o mel fresco adequado para o consumo
V: - - países
humano.
C: 06/06/2015
N: 07/04/2015
Aplicável a todos os Notifica projeto de regulamento técnico que dispõe sobre os requisitos a serem cumpridos para
V: - - países
manteiga de amendoim adequada para o consumo humano.
C: 06/06/2015
Notifica proposta de normativa, em consulta pública, que dispõe sobre o ingrediente ativo de N: 08/04/2015
Aplicável a todos os
agrotóxico B41 – BOSCALIDA, e que altera o limite máximo residual – LMR para cultura de V: - - países
cenoura, e inclusão na cultura de banana.
C: 01/05/2015
Notifica proposta de normativa, em consulta pública, que dispõe sobre o ingrediente ativo de N: 08/04/2015
Aplicável a todos os
inseticida microbiológico B40 - Beauveria bassiana, e que altera a classe toxicológica para os V: - - países
isolados PL 63 e IBCB 66.
C: 01/05/2015
Reino Unido da
Notifica a restrição temporária sobre as importações de aves vivas; ovos férteis; carne de aves N: 08/04/2015
Grã-Bretanha e
fresca, congelada e resfriada e produtos incluídos ovos de mesa, procedentes do Reino Unido, em V: 09/11/2014
Irlanda do Norte
decorrência do surto de HPAI H5N8 nesse país.
C: - - N: 08/04/2015
Notifica normativa com a qual dispõe a suspensão do ingresso por seis meses, à Colômbia de
Alemanha
V: 17/01/2015
equídeos procedentes da Alemanha em decorrência da presença do Mormo.
C: - - -

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

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

G/SPS/N/UKR/104

Ucrânia

Aplicável a todos os
Notifica projeto de Lei com a qual emenda a Lei da Ucrânia sobre a quarentena vegetal.
países

G/SPS/N/USA/2723/Add.3

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os
Notifica a adoção da tolerância para os resíduos (LMR) do agrotóxico thiram em banana.
países

G/SPS/N/BRB/3

Barbados

G/SPS/N/USA/2744/Add.1

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os Notifica a adoção da tolerância para os resíduos do agrotóxico difenoconazole em várias
países
commodities.

G/SPS/N/USA/2751

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os Notifica normativa que estende ou re-estabelece o tempo limite de tolerância para os resíduos
países
(LMR) do agrotóxico fluridone em caroço de algodão com línter.

G/SPS/N/BRA/1024

Brasil

Aplicável a todos os Notifica proposta de normativa, em consulta pública, que dispõe sobre o ingrediente ativo de
países
agrotóxico C56 - Cresoxim-metílico (LMR), a ser incluído na cultura de banana e cenoura.

G/SPS/N/BRA/1025

Brasil

Aplicável a todos os Notifica proposta de normativa, em consulta pública, que dispõe sobre o ingrediente ativo de
países
agrotóxico I13 – Imidacloprido (LMR), para inclusão na cultura de pastagens.

G/SPS/N/BRB/5

Barbados

G/SPS/N/CRI/159

Costa Rica

G/SPS/N/JOR/26/Corr.1

Jordânia

Canadá

Conteúdo

Notifica proibição temporária sobre as importações de aves vivas; ovos férteis; carne de aves fresca,
congelada e resfriada e produtos, incluídos ovos de mesa, procedentes da província de Columbia
Britânica – Canadá, em decorrência do surto de HPAI H5N8.

Notifica proibição temporária sobre as importações de aves vivas; ovos férteis; carne de aves fresca,
congelada e resfriada e produtos incluídos ovos de mesa, procedentes dos Estados americanos de
Washington, Idaho, Oregon e Califórnia, em decorrência do surto de HPAI H5N8 e H5N2.
Notifica normativa com a qual dispõe a suspensão temporária da importação de aves domésticas,
Estados Unidos da
perus, faisães e frangos, procedentes de alguns Estados americanos em decorrência da presença do
América
vírus da HPAI subtipos H5N8 E H5N2.
Notifica correção do item 6 da notificação G/SPS/N/JOR/26, de 24/08/2014 que diz respeito às
Aplicável a todos os
medidas recomendadas pelo Comitê de Sanidade Vegetal sobre as importações de maçãs visando
países
evitar a introdução de nove pragas quarentenárias.
Estados Unidos da
América

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

Datas (*)
N: 08/04/2015
V: - - C: 06/06/2015
N: 08/04/2015
V: 27/03/2015
C: - - N: 08/04/2015
V: 09/11/2014
C: - - N: 08/04/2015
V: 02/04/2015
C: - - N: 08/04/2015
V: 03/04/2015
C: - - N: 08/04/2015
V: - - C: 01/05/2015
N: 08/04/2015
V: - - C: 01/05/2015
N: 08/04/2015
V: 01/01/2015
C: - - N: 08/04/2015
V: 08/04/2015
C: - - N: 08/04/2015
V: - - C: - - -

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

G/TBT/N/BHR/381

Bahrain

Aplicável a todos os Notifica projeto de regulamento técnico que dispõe sobre os requisitos especificados na normativa
países
do Golfo sob as cláusulas 7 e 8 (de embalagem e rotulagem) como requisitos obrigatórios.

G/TBT/N/BHR/383

Bahrain

Aplicável a todos os Notifica projeto de regulamento técnico que dispõe sobre os limites máximos residuais – LMRs de
países
agrotóxicos e contaminantes que estão permitidos em alimentos orgânicos.

G/TBT/N/BHR/384

Bahrain

Aplicável a todos os Notifica projeto de regulamento técnico que dispõe sobre os requisitos básicos que deve cumprir a
países
pimenta-do-reino (Piper nigrum L.) inteira e moída.

G/SPS/N/BRA/1026

Brasil

Notifica proposta de normativa, em consulta pública para críticas e sugestões, com a qual dispõe
Aplicável a todos os
sobre o ingrediente ativo de agrotóxico E22 – Epoxiconazol, para inclusão nas culturas de cacau,
países
mandioca e sorgo e de uso agrícola autorizado em várias outras commodities agrícolas.

G/SPS/N/PER/599

Peru

G/SPS/N/TPKM/352

Taiwan

G/SPS/N/ARE/50

Emirados Árabes
Unidos

Itália

Notifica levantamento da suspensão temporária das importações de aves domésticas e selvagens e
seus produtos incluindo carne de aves, pintos de um dia, ovos férteis, procedentes da Itália.

G/SPS/N/MAR/41

Marrocos

Itália

Notifica suspensão das importações procedentes da Itália das espécies de plantas que albergam
doenças (azeitona, citrus, núcleo das rosáceas, carvalhos, videiras) em decorrência dos surtos da
doença de “Pierce”, causada pela bactéria Xylella fastidiosa.

G/SPS/N/SAU/153

Arábia Saudita

África do Sul

Notifica normativa com a qual dispõe proibição temporária das importações de bagres vivos
procedentes da África do Sul, em decorrência do surto do Síndrome Episódico Ulcerativo.

G/TBT/N/OMN/199/Corr.1

Oman

China

Conteúdo

Notifica projeto de resolução que estabelece os requisitos fitossanitários para a importação ao Peru
de alhos frescos (Allium sativum) de origem de procedência da China. Submete a consulta pública.

Aplicável a todos os Notifica sumário de alterações da Parte A dos requisitos quarentenários para a importação de
países
vegetais e produtos de vegetais.

Aplicável a todos os Notifica a nulidade da notificação G/TBT/N/OMN/199 em decorrência de ser idêntica ao conteúdo
países
da notificação G/TBT/N/OMN/198.

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

Datas (*)
N: 08/04/2015
V: - - C: 07/06/2015
N: 08/04/2015
V: - - C: 07/06/2015
N: 08/04/2015
V: - - C: 07/06/2015
N: 09/04/2015
V: - - C: 01/05/2015
N: 09/04/2015
V: - - C: 08/06/2015
N: 09/04/2015
V: - - C: 08/06/2015
N: 10/04/2015
V: 26/03/2015
C: - - N: 10/04/2015
V: 02/04/2015
C: - - N: 10/04/2015
V: 29/03/2015
C: - - N: 10/04/2015
V: - - C: - - -

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

G/TBT/N/OMN/205

Oman

G/SPS/N/ARE/49

Emirados Árabes
Unidos

G/SPS/N/KOR/498

Coreia do Sul

Aplicável a todos os Notifica regulamento que propõe alteração aos requisitos sanitários de importação para cavalos
países
vivos.

G/SPS/N/OMN/44/Rev.1

Oman

Notifica guia do Conselho de Cooperação do Golfo – GCC, com o qual descreve os princípios e
Aplicável a todos os
requisitos regulamentares a serem aplicados pelos importadores do GCC, visando garantir a
países
segurança e adequação dos carregamentos de alimentos importados.

G/SPS/N/TUR/9/Add.1

Turquia

Aplicável a todos os Notifica mudança da data proposta para adoção, publicação e entrada em vigor da Lei sobre os
países
serviços veterinários, sanidade vegetal, alimentos e ração animal.

G/SPS/N/EU/126

União Européia

G/SPS/N/MEX/276

México

G/SPS/N/THA/202/Rev.4

Tailândia

G/SPS/N/NIC/88

Nicarágua

G/SPS/N/CAN/831/Add.1

Canadá

Notificados

Conteúdo

Aplicável a todos os
Notifica projeto de normativa técnica que dispõe sobre mangas em conserva e seus diferentes tipos.
países
Reino Unido da
Grã-Bretanha e
Irlanda do Norte

Notifica o levantamento da proibição temporária da importação de aves domésticas e selvagens e
seus produtos incluindo carne de aves, pintos de um dia, ovos, procedentes do Reino Unido.

Datas (*)
N: 10/04/2015
V: - - C: 09/06/2015
N: 09/04/2015
V: 26/03/2015
C: - - N: 09/04/2015
V: - - C: 08/06/2015
N: 14/04/2015
V: 01/06/2015
C: 13/06/2015
N: 14/04/2015
V: - - C: 13/06/2015

Link

Notifica regulamento com o qual altera o anexo do Regulamento (EU) nº 231/2012, pelo qual
N: 14/04/2015
Aplicável a todos os estabelecem-se especificações para os aditivos alimentares que figuram nos anexos II e III do
V: 09/04/2015
países
regulamento (CE) nº 1333/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, no que respeita às
C: - - especificações para o álcool polivinílico (E 1203).
N: 14/04/2015
Itália, Países Baixos Notifica a consulta pública para comentários os requisitos fitossanitários para a importação se
V: - - (Holanda)
semente de rábano (Raphanus sativus L.) orignária de Itália e procedente da Holanda.
C: 13/06/2015
N: 14/04/2015
Notifica a revisão dos requisitos de importação para alimentos com risco de contaminação por
Japão
V: - - radio-nuclídeos, em conformidades com as indicações em três cláusulas descritas na notificação.
C: - - Notifica normativa com a qual estabelece os procedimentos, requisitos, condições fitossanitárias e N: 14/04/2015
Aplicável a todos os
de qualidade que deve cumprir o material de propagação de Mandioca (manihot esculenta crantz), V: - - países
Orelha-de-elefante (xanthosoma spp.) e Cará (colocasia esculenta).
C: 13/06/2015
N: 15/04/2015
Aplicável a todos os
Notifica o estabelecimento do limite máximo residual – LMR do agrotóxico metconazole em milho. V: 02/04/2015
países
C: - - -

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

Notificadores

G/SPS/N/CAN/925

Canadá

G/TBT/N/SAU/846

Arábia Saudita

G/SPS/N/CAN/926

Canadá

G/SPS/N/USA/691/Add.14

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/EU/93/Add.1

União Européia

G/SPS/N/NIC/89

Nicarágua

G/SPS/N/THA/221/Add.1

Tailândia

G/SPS/N/KOR/500

Coreia do Sul

G/SPS/N/FRA/9

França

Notificados

Conteúdo
Datas (*)
Notifica normativa com a qual modifica a lista permitida dos agentes sequestrantes para permitir o
N: 15/04/2015
Aplicável a todos os uso do cálcio dissódico etilenodiamino tetra-acético como um agente quelante em certas bebidas não
V: 01/04/2015
países
padronizadas, certas misturas de bebidas não padronizadas e certos concentrados de bebidas não
C: 15/06/2015
padronizados.
N: 15/04/2015
Aplicável a todos os Notifica projeto de regulamento técnico que dispõe sobre a extração de solventes usados na
V: - - países
produção de produtos alimentícios ou ingredientes de alimentos.
C: 14/06/2015
Notifica a alteração da lista permitida de agentes de ajuste do pH, materiais ácido reagentes e N: 15/04/2015
Aplicável a todos os
agentes de correção da água para permitir o uso de carbonato de cálcio como um agente de ajuste do V: 01/04/2015
países
pH em produtos de cereais infantis.
C: 15/06/2015
Notifica mudança de conteúdo e/ou escopo das alterações da regulamentação para registro das
N: 15/04/2015
Aplicável a todos os instalações de alimentos que requerem instalações domésticas e estrangeiras que
V: - - países
manufatura/processa, embala, ou armazena alimentos para consumo humano nos Estados Unidos da
C: 08/06/2015
América.
Notifica adoção do regulamento (EU) 2015/552 da Comissão com o qual modifica os anexos II, III e
N: 15/04/2015
Aplicável a todos os V do Regulamento (CE) nº 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho no que tange aos
V: 28/04/2015
países
limites máximos residuais – LMRs para o 1,3-dicloropropeno, bifenox, dimetenamida-P,
C: - - prohexadiona, tolylfluanid e trifluralina em determinados produtos.
Notifica normativa que estabelece os procedimentos, requisitos, especificações fitossanitárias e de N: 15/04/2015
Aplicável a todos os
qualidade que deve cumprir o material de propagação das musáceas para sua distribuição e V: - - países
comercialização.
C: 14/06/2015
N: 15/04/2015
Aplicável a todos os Notifica adoção da regulamentação sobre o controle de bebidas alcoólicas, relativo às regras,
V: 21/07/2015
países
procedimento e condição para rótulos dessas bebidas.
C: - - Notifica proposta de alterações às diretrizes da inspeção de alimentos funcionais de saúde N: 16/04/2015
Aplicável a todos os
importados na busca de rever os requisitos desses alimentos que despõem de registros de V: - - países
incumprimentos anteriormente.
C: 15/06/2015
N: 16/04/2015
Aplicável a todos os Notifica o estabelecimento de medidas para evitar a introdução de Xylella fastidiosa pelas
V: 03/04/2015
países
importações enquanto se aguarda a tomada de medidas reforçadas europeias.
C: - - -

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

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

Conteúdo
Notifica projeto de alteração de regulamentação de segurança alimentar e padronização (Padrão de
Aplicável a todos os
produtos alimentícios e aditivos alimentares), 2015, que detalha os padrões do steviol glicosídeo em
países
vários artigos alimentícios.
Notifica projeto de alteração de regulamentação de segurança alimentar e padronização (Padrão de
Aplicável a todos os
produtos alimentícios e aditivos alimentares), 2011, que aprova o uso de lecitina como aditivo
países
alimentar em biscoitos e altera os padrões.
Notifica projeto de alteração de regulamentação de segurança alimentar e padronização
Aplicável a todos os
(contaminantes, toxinas e resíduos), 2014, que detalha os níveis das substâncias tóxicas de
países
ocorrência natural em vários artigos alimentícios.

G/SPS/N/IND/99

Índia

G/SPS/N/IND/100

Índia

G/SPS/N/IND/101

Índia

G/SPS/N/NZL/518

Nova Zelândia
(Aotearoa)

G/SPS/N/SAU/154

Arábia Saudita

G/SPS/N/USA/2676/Add.1

Estados Unidos da
América

Arábia Saudita

Notifica a adoção da regulamentação sobre a determinação que a AHS – Doença Equina Africana
não está presente em Arábia Saudita e que a importação de cavalos, mulas, zebras, outros equídeos
apresentam baixo risco de introdução dessa enfermidade nos Estados Unidos da América.

G/SPS/N/USA/2281/Add.1

Estados Unidos da
América

México

Notifica adoção de normativa que dispõe a decisão de autorizar a importação aos Estados Unidos da
América continental a fruta fresca “tejocote” procedente do México.

G/SPS/N/KOR/499

Coreia do Sul

G/SPS/N/USA/2675/Add.1

Estados Unidos da
América

México

O APHIS americano – Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal, notifica a autorização de
importação ao continente dos Estados Unidos da América, de figos frescos procedentes do México.

G/SPS/N/PER/600

Peru

Índia

Notifica proposta de requisitos fitossanitários para a importação de plantas in vitro de copo-de-leite
(Zantedeschia spp.), de origem e procedência da Índia.

Austrália

Notifica os requisitos sanitários para importação de marsupiais e monotremados de zoológico da
Austrália.

Aplicável a todos os Notifica projeto de regulamento técnico que dispõe sobre a extração de solventes usados na
países
produção de produtos alimentícios ou ingredientes para alimentos.

Aplicável a todos os
Notifica proposta de alterações às diretrizes de inspeção de alimentos importados.
países

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

Datas (*)
N: 16/04/2015
V: - - C: 15/06/2015
N: 16/04/2015
V: - - C: 15/06/2015
N: 16/04/2015
V: - - C: 15/06/2015
N: 16/04/2015
V: 01/07/2015
C: 15/06/2015
N: 17/04/2015
V: - - C: 16/06/2015
N: 17/04/2015
V: 30/03/2015
C: - - N: 17/04/2015
V: 30/03/2015
C: 30/03/2015
N: 16/04/2015
V: - - C: 15/06/2015
N: 16/04/2015
V: 30/03/2015
C: 30/03/2015
N: 20/04/2015
V: - - C: 20/05/2015

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

G/SPS/N/BRA/1027

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/1028

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/1029

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/EU/84/Add.1

União Européia

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/KOR/498/Corr.1

Coreia do Sul

G/SPS/N/PHL/281

Filipinas

G/SPS/N/USA/2752

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/USA/2753

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/VNM/59/Add.1

Vietname

Conteúdo
Notifica proposta de normativa, em consulta pública, que dispõe sobre o ingrediente ativo B48 Baculovirus Helicoverpa armigera (HearNPV), para uso agrícola autorizado como alvo biológico e
modalidade de emprego de aplicação foliar.
Notifica proposta de normativa, em consulta pública, que dispõe sobre o ingrediente ativo de
inseticida microbiológico B47 - Baculovirus Helicoverpa zea (HzSNPV) para uso agrícola
autorizado como alvo biológico, modalidade de emprego aplicação foliar e limite máximo residual –
LMR de segurança não determinado.
Notifica proposta de normativa, em consulta pública, que dispõe sobre o ingrediente ativo de
inseticida microbiológico B01 - Bacillus thuringiensis, sugerindo alteração no emprego
domissanitário e uso agrícola em conformidade ao autorizado.
Notifica adoção da proposta de regulamento que modifica os anexos II, III e V do Regulamento
(CE) nº 396/2005 Parlamento Europeu e do conselho no que se refere aos limites máximos residuais
– LMRs para óleo de ossos, monóxido de carbono, o ciprodinil, o dodemorf, a iprodione,
metaldeído, metazachlor, querosene (CAS 64742-54-7), os óleos de petróleo (CAS 92062-35-6) e a
propargita em determinados produtos.

Datas (*)
N: 21/04/2015
V: - - C: 15/05/2015

Link

N: 21/04/2015
V: - - C: 15/05/2015
N: 21/04/2015
V: - - C: 15/05/2015
N: 21/04/2015
V: 03/04/2015
C: - - -

N: 21/04/2015
Aplicável a todos os Notifica correção do item 6. 2 da notificação G/SPS/N/KOR/498, respeito às propostas de alteração
V: - - países
dos requisitos sanitários de importação para cavalos vivos.
C: - - N: 21/04/2015
Aplicável a todos os
Notifica o código de pratica para a prevenção e redução da contaminação de micotoxina em cereais. V: 30/06/2015
países
C: 22/06/2015
Notifica normativa que estabelece as tolerâncias para os resíduos (LMRs) do pyraclostrobin em erva N: 21/04/2015
Aplicável a todos os
do subgrupo 19A, semente de endro, no grupo 12-12 de frutas de caroço e no grupo 14-12 de V: 10/04/2015
países
árvores de amêndoas, a exceto pistacho.
C: - - N: 21/04/2015
Aplicável a todos os Notifica que a Agência de Proteção do Meio-Ambiente americana – EPA está alterando seus
V: 17/04/2015
países
regulamentos para repor quatro tolerâncias de importação para carbofuran em vários produtos.
C: - - N: 21/04/2015
Aplicável a todos os Notifica adoção e entrada em da normativa sobre as diretrizes de controle de segurança de alimentos
V: 05/05/2015
países
para os produtos alimentícios de origem vegetal importados ao Vietnam.
C: - - -

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

Página 10/21

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

RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

G/SPS/N/VNM/67

Vietname

G/SPS/N/CAN/927

Canadá

Aplicável a todos os Notifica a segunda revisão da política geral de requisitos fitossanitários gerais de importação para
países
pimenta fresca e tomates procedentes de qualquer parte do mundo.

G/SPS/N/AUS/357

Austrália

Aplicável a todos os Notifica proposta que dispõe alterar o código de padrões de alimentos da Nova Zelândia e Austrália,
países
para alinhar certos limites máximos residuais – LMRs, para vários químicos agrícolas e veterinários.

G/SPS/N/MEX/277

México

Notifica projeto de normativa mexicana pela qual estabelece as especificações e requisitos a serem
Aplicável a todos os
observados pelas instituições que solicitem aprovação, renovação ou vigência como órgãos de
países
certificação de sementes.

G/SPS/N/MEX/278

México

Turquia

Notifica os requisitos fitossanitários para a importação de semente de pimentão (Capsicum annuum
L.), originária e de procedência da Turquia.

G/SPS/N/SAU/155

Arábia Saudita

Estados Unidos da
América

Notifica normativa com a qual dispõe da suspensão temporária da importação de carne de aves,
ovos e seus produtos originários do Estado de Kansas, nos Estados Unidos da América, em
decorrência do surto de HPAI.

G/SPS/N/MEX/279

México

Turquia

Notifica normativa dos requisitos fitossanitários par a importação de sementes de tomate (Solanum
lycopersicum), originárias e de procedência da Turquia.

G/SPS/N/CAN/880/Add.1

Canadá

G/TBT/N/PRY/71/Add.1

Paraguai

G/TBT/N/PRY/74/Add.1

Paraguai

Notificados

Conteúdo

Aplicável a todos os
Notifica a lista de micronutrientes permitidos a serem adicionados em produtos alimentícios.
países

Datas (*)
N: 21/04/2015
V: - - C: 20/06/2015
N: 23/04/2015
V: 31/01/2016
C: 06/06/2015
N: 23/04/2015
V: - - C: 25/06/2015
N: 23/04/2015
V: - - C: 05/06/2015
N: 23/04/2015
V: - - C: 22/06/2015
N: 23/04/2015
V: 07/04/2015
C: - - N: 23/04/2015
V: - - C: 22/06/2015

Link

Notifica adoção e entrada em vigor da proposta de regulamentação que dispõe habilitar o uso dos
N: 23/04/2015
Aplicável a todos os aditivos alimentícios fosfato tripotássico (fosfato de potássio, tribásico), potássio tripolifosfato,
V: 14/04/2015
países
tripolifosfato de sódio e potássio e hexametafosfato de potássio e sódio em vários alimentos
C: - - padronizados e não padronizados.
N: 23/04/2015
Aplicável a todos os Notifica aprovação do regulamento técnico que dispõe a fixação de identidade e qualidade da
V: 17/03/2015
países
melancia (Citrullus vulgaris).
C: - - N: 23/04/2015
Aplicável a todos os Notifica aprovação do regulamento técnico que dispõe a fixação de identidade e qualidade do alho
V: 17/11/2014
países
(Allim sativum).
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

G/SPS/N/PER/601

Peru

Costa Rica

Notifica projeto de resolução que dispõe estabelecer os requisitos fitossanitários para a importação
de plantas de teca de origem e procedência da Costa Rica.

G/SPS/N/IND/102

Índia

Notifica projeto de regulamentação de alteração dos padrões e segurança, 2014, (padrões de
Aplicável a todos os
produtos alimentícios e aditivos alimentares), que detalha os padrões do carboximetilcelulose e cor
países
natural.

G/SPS/N/IND/103

Índia

Aplicável a todos os Notifica normativa que detalha os requisitos a serem observados para a colocação de carnes e
países
produtos de aves no mercado da Índia.

G/SPS/N/IND/104

Índia

Aplicável a todos os
Notifica projeto de Lei de Quarentena Vegetal, 2015 (Regulamento de importação à Índia).
países

G/SPS/N/TUR/57

Turquia

G/SPS/N/USA/2754

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/CAN/928

Canadá

G/SPS/N/CAN/929

Canadá

Aplicável a todos os Notifica normativa que propõe o limite máximo residual – LMR para o agrotóxico dimetenamid em
países
várias commodities.

G/SPS/N/CAN/930

Canadá

Aplicável a todos os Notifica normativa que propõe o limite máximo residual – LMR para o agrotóxico diclobenil em
países
mirtilos de arbusto alto e mirtilos de arbusto baixo.

G/SPS/N/USA/2685/Add.1

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os Notifica proposta de alteração que determina os critérios para a nomeação de óleos vegetais de
países
acordo com os padrões do Codex Alimentarius e revisa os critérios para óleo de avelã.
A FDA americana anuncia registro de requerimento propondo que os regulamentos de aditivos de
Aplicável a todos os
coloração sejam alterados para prover para um uso seguro de pigmentos perolados à base de mica
países
como aditivos de cor em certas bebidas destiladas.
Alemanha, Estados
Notifica normativa que dispõe sobre sobre os requisitos de importação e do movimento domésticos
Unidos da América,
para o material propagativo da videira.
França

China

Notifica adoção e entrada em vigor da regulamentação que permite a importação de maçãs
procedentes da China para o continente dos Estados da América.

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

Datas (*)
N: 23/04/2015
V: - - C: 23/05/2015
N: 23/04/2015
V: - - C: 22/06/2015
N: 23/04/2015
V: 01/07/2015
C: 22/06/2015
N: 23/04/2015
V: 10/07/2015
C: 08/06/2015
N: 23/04/2015
V: 01/01/2016
C: 22/06/2015
N: 23/04/2015
V: - - C: - - N: 24/04/2015
V: 26/12/2015
C: 19/06/2015
N: 24/04/2015
V: - - C: 28/06/2015
N: 24/04/2015
V: - - C: 28/06/2015
N: 24/04/2015
V: 26/05/2015
C: - - -

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

G/SPS/N/USA/2755

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/VNM/68

Vietname

Notificados

Conteúdo
Datas (*)
O APHIS americano informa ser necessário alterar o esquema de tratamento com água quente – N: 24/04/2015
Aplicável a todos os
T102-a no Manual de Proteção Vegetal e Tratamento Quarentenário para incluir outros tipos de V: - - países
manga.
C: 22/06/2015
N: 24/04/2015
Aplicável a todos os Notifica normativa com a qual dispõe sobre a quarentena e inspeção dos animais terrestres e
V: 08/08/2015
países
produtos de animais e a inspeção veterinária de higiene.
C: 20/06/2015

(*) 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/KOR/501

Coreia do Sul

G/SPS/N/PHL/282

Filipinas

Notificados
Conteúdo
Datas (*)
Afeganistão,
Alemanha,
Argentina, Austrália,
Áustria, Azerbeijão,
Bangladesh, Bélgica,
Bielo-Rússia, Checa,
República, Chile,
China, Costa Rica,
Dominicana,
República, Egipto,
Eslovénia, Espanha,
Estados Unidos da
América, Geórgia,
N: 24/04/2015
Grécia, Hungria,
Notifica o acréscimo de áreas proibidas e os hospedeiros proibidos do “Potato spindle tuber viroid”. V: 10/07/2015
Índia, Indonésia, Irão,
C: 23/06/2015
Israel, Itália, Japão,
Malta, México,
Nigéria, Nova
Zelândia (Aotearoa),
Países Baixos
(Holanda), Peru,
Polónia, Reino Unido
da Grã-Bretanha e
Irlanda do Norte,
Rússia, Tailândia,
Taiwan, Turquia,
Ucrânia, Venezuela
N: 24/04/2015
Aplicável a todos os Notifica projeto final dos padrões nacionais filipinos sobre o código de práticas de higiene para as
V: 01/07/2015
países
especiarias e ervas aromáticas secas.
C: 26/06/2015

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

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

G/TBT/N/CAN/444

Canadá

G/TBT/N/MEX/288

México

G/TBT/N/QAT/385

Qatar

G/SPS/N/MEX/267/Add.1

México

G/SPS/N/MEX/280

México

G/SPS/N/PER/592/Add.1

Peru

G/SPS/N/PER/602

Peru

G/SPS/N/PER/603

Peru

G/SPS/N/PER/560/Add.1

Peru

G/SPS/N/PER/561/Add.1

Peru

Notificados

Conteúdo
Datas (*)
Notifica proposta de alterações aos regulamentos de alimentos e medicamentos para incentivar o uso N: 24/04/2015
Aplicável a todos os
prudente de antimicrobianos utilizados em animais produtores de alimentos, particularmente V: - - países
medicamentos que são considerados clinicamente importantes.
C: - - N: 24/04/2015
Aplicável a todos os Notifica normativa com a qual estabelece as características e especificações que devem apresentar
V: - - países
os rótulos de certificação da qualidade das sementes para plantio.
C: - - N: 24/04/2015
Aplicável a todos os Notifica projeto de regulamento técnico que dispõe sobre a extração de solventes usados na
V: - - países
produção de produtos alimentícios e ingredientes de alimentos.
C: 23/06/2015
N: 27/04/2015
Notifica adoção e entrada em vigor dos requisitos fitossanitários para importação de semente de
Argentina
V: 03/02/2015
gergelim (Sesamum indicum L.) – exceto para plantio; originárias e de procedência da Argentina.
C: - - N: 27/04/2015
Notifica proposta, em consulta pública, de alteração dos requisitos fitossanitários para importação
Peru
V: - - de uva (Vitis vinífera) para consumo como uva fresca, de origem e de procedência do Peru.
C: 26/06/2015
N: 27/04/2015
Notifica adoção e entrada em vigor dos requisitos fitossanitários para importação de sementes de
Nicarágua
V: 18/04/2015
pinho de origem e de procedência da Nicarágua.
C: - - Notifica normativa com a qual propõe os requisitos fitossanitários para importação ao Peru de N: 27/04/2015
Bolívia
estacas sem enraizamento de crisântemo, estacas enraizadas de crisântemo, de origem e procedência V: - - da Bolívia.
C: 27/05/2015
N: 27/04/2015
Notifica normativa com a qual propõe os requisitos fitossanitários para a importação de plantas in
Honduras
V: - - vitro de bananeiras (incluído banana-da-terra), de origem e procedência de Honduras.
C: 27/05/2015
Notifica adoção e entrada em vigor da normativa com a qual estabelece os requisitos fitossanitários N: 27/04/2015
Chile
para a importação de estacas enraizadas de cerejeira (Prunus cerasus), de origem e procedência do V: 18/04/2015
Chile.
C: - - Notifica adoção e entrada em vigor da normativa com a qual estabelece os requisitos fitossanitários N: 27/04/2015
Chile
para a importação de estacas enraizadas de cerejeira (Prunus avium x Prunus pseudocerasus) e V: 18/04/2015
(Prunus avium x Prunus mahaleb) de origem e procedência do Chile.
C: - - -

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

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

Conteúdo

G/SPS/N/PER/587/Add.1

Peru

Hungria

Notifica adoção e entrada em vigor da normativa com a qual estabelece os requisitos fitossanitários
para a importação de sementes de ervilha, de origem e procedência da Hungria.

G/SPS/N/PER/588/Add.1

Peru

França

Notifica adoção e entrada em vigor da normativa com a qual estabelece os requisitos fitossanitários
para a importação de sementes de colza (Brassica napus), de origem e procedência da França.

G/SPS/N/TUR/23/Add.6

Turquia

Aplicável a todos os Notifica mudança de conteúdo e/ou escopo sobre a alteração da regulamentação que dispõe da
países
quarentena de vegetais, produtos vegetais e outros produtos relacionados com a fitossanidade.

G/SPS/N/BRA/1030

Brasil

Notifica normativa com a qual aprova os requisitos zoossanitários brasileiros específicos para a
Aplicável a todos os
importação temporária de equinos em excelente estado sanitário que participarão dos XXXI Jogos
países
Olímpicos Rio 2016, Jogos Paraolímpicos Rio 2016 e do evento preparatório pré-olímpico em 2015.

G/SPS/N/PHL/283

Filipinas

Aplicável a todos os Notifica projeto final de normativa que dispõe sobre as diretrizes para como produzir e processar
países
mandioca e seus produtos, com concentrações seguras de compostos cianogênicos residuais.

G/SPS/N/SAU/156

Arábia Saudita

G/SPS/N/TPKM/314/Rev.1/
Add.1

Taiwan

Notifica adoção da regulamentação que propus alterações aos padrões higiênicos para substâncias
Aplicável a todos os
que são usadas para desinfetar ou limpar alimentos e superfície de contato de alimentos em
países
utensílios de alimentos, recipientes de alimentos e empacotamento de alimentos.

G/SPS/N/TPKM/353

Taiwan

Aplicável a todos os Notifica alterações dos padrões para especificação, escopo, aplicação e limitação de fluoreto de
países
potássio e fluoreto de sódio como aditivos alimentares.

Canadá

Notifica normativa com a qual dispõe a proibição temporária de importação de carne de aves, ovos e
seus produtos originário de Ontário – Canadá, em decorrência do surto de HPAI.

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

Datas (*)
N: 27/04/2015
V: 18/04/2015
C: - - N: 27/04/2015
V: 18/04/2015
C: - - N: 27/04/2015
V: - - C: 26/06/2015
N: 27/04/2015
V: 08/04/2015
C: - - N: 27/04/2015
V: 06/07/2015
C: 29/06/2015
N: 27/04/2015
V: 21/04/2015
C: - - N: 27/04/2015
V: 27/04/2015
C: - - N: 27/04/2015
V: - - C: 26/06/2015

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados
Conteúdo
Afeganistão, Arábia
Saudita, Argélia,
Bangladesh, Burkina
Faso, Chipre, Egipto,
Emirados Árabes
Unidos, Índia, Irão,
Iraque, Israel, Líbia, Notifica adoção da regulamentação que trata da prevenção da entrada do besouro Khapra em
Mali, Marrocos,
território americano, em partidas comerciais de arroz.
Mauritânia, Myanmar
(antiga Birmânia),
Níger, Nigéria,
Paquistão, Senegal,
Sri Lanka, Sudão,
Tunísia, Turquia
Notifica normativa que dispõe sobre a proibição temporária de importação de aves domésticas vivas
Israel, Palestina
e produtos de aves domésticas incluindo carne de aves, originárias da Palestina e de Israel, em
decorrência do surto de HPAI.

G/SPS/N/USA/2243/Add.1

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/JOR/31

Jordânia

G/TBT/N/KOR/579

Coreia do Sul

Aplicável a todos os Notifica proposta de alteração à regulamentação a respeito do escopo e a designação de dispositivos
países
médicos veterinários.

G/TBT/N/KOR/581

Coreia do Sul

Aplicável a todos os Notifica proposta de alterações para a regulamentação de revisão e autorização sobre produtos
países
biológicos.

G/TBT/N/KOR/584

Coreia do Sul

Aplicável a todos os Notifica propostas de alterações para a regulamentação a respeito da avaliação para documentos
países
técnicos de dispositivos médico veterinários.

G/TBT/N/KOR/585

Coreia do Sul

Aplicável a todos os Notifica propostas de alterações da regulamentação de suplemento para reagentes de diagnóstico in
países
vitro para animais.

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

Datas (*)

Link

N: 27/04/2015
V: 29/12/2014
C: 27/02/2015

N: 27/04/2015
V: 11/02/2015
C: - - N: 27/04/2015
V: - - C: 26/06/2015
N: 27/04/2015
V: - - C: 26/06/2015
N: 27/04/2015
V: - - C: 26/06/2015
N: 27/04/2015
V: - - C: 26/06/2015

Página 17/21

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

RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

G/TBT/N/THA/437/Add.1

Tailândia

G/TBT/N/UGA/470

Uganda

G/TBT/N/UGA/471

Uganda

G/TBT/N/UGA/472

Uganda

G/TBT/N/UGA/473

Uganda

G/TBT/N/UGA/474

Uganda

G/TBT/N/UGA/475

Uganda

G/TBT/N/UGA/476

Uganda

G/TBT/N/UGA/477

Uganda

G/TBT/N/UGA/478

Uganda

Notificados

Conteúdo

Aplicável a todos os Notifica adoção da normativa sobre o controle de bebidas alcoólicas, dispondo sobre o
países
procedimento e condição para rotulagem.
Notifica projeto de padrão ugandês que dispõe sobre os requisitos específicos para uvas de
Aplicável a todos os
variedades (cultivares) cultivadas de Vitis vinífera L. para serem fornecidas frescas para o
países
consumidor.
Notifica projeto de padrão ugandês que dispõe sobre os requisitos específicos para limões de
Aplicável a todos os
variedades (cultivares), cultivados a partir da espécie Citrus limon (L.) Burm. F. para serem
países
fornecidos frescos em exportações e mercado local.
Notifica projeto de padrão ugandês que dispõe sobre os requisitos específicos para tangerinas
Aplicável a todos os
(Citrus tangerina hort. Ex Tanaka) cultivadas para serem fornecidas frescas na exportação e nos
países
mercados locais.
Notifica projeto de padrão ugandês que dispõe sobre os requisitos específicos para melancias de
Aplicável a todos os
variedades cultivadas (cultivares) a partir de Citrullus lanatus (Thunberg), Matsumara & Nakai
países
(também chamada C. vulgaris, para serem fornecidas frescas para o consumidor.
Notifica projeto de padrão ugandês que dispõe sobre os requisitos específicos para repolho de
Aplicável a todos os variedades cultivadas (cultivares) a partir de Brassica oleracea var. capitata L. (incluído repolho
países
vermelho e couve) e de Brassica oleracea L. var. bullata DC. e var. sabauda L. (couve lombarda),
para serem fornecidos frescos ao consumidor.
Notifica projeto de padrão ugandês que dispõe sobre os requisitos específicos para variedades
Aplicável a todos os
comercias de maracujá procedentes de três espécies e seus híbridos, cultivados a partir da família
países
Passifloraceae, a serem fornecidos frescos para o consumidor.
Notifica projeto de padrão ugandês que dispõe sobre os requisitos específicos para variedades
Aplicável a todos os
comercias de mangas (cultivares), cultivadas a partir de Mangifera indica L., da família
países
Anacardiaceae, para serem fornecidas frescas ao consumidor.
Notifica projeto de padrão ugandês que dispõe sobre os requisitos específicos para os carpóforos
Aplicável a todos os
(órgãos de frutificação) das estirpes do gênero Agaricus (syn. Psalliota), a serem fornecidos frescos
países
para o consumidor.
Notifica projeto de padrão ugandês que dispõe sobre os requisitos específicos para as variedades
Aplicável a todos os
comerciais de papaias cultivadas a partir de Carica papaya L. da família Caricaceae, para serem
países
fornecidas frescas para o consumidor.

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

Datas (*)
N: 27/04/2015
V: 22/04/2015
C: - - N: 27/04/2015
V: - - C: 26/06/2015
N: 27/04/2015
V: - - C: 26/06/2015
N: 27/04/2015
V: - - C: 26/06/2015
N: 27/04/2015
V: - - C: 26/06/2015

Link

N: 27/04/2015
V: - - C: 26/06/2015
N: 27/04/2015
V: - - C: 26/06/2015
N: 27/04/2015
V: - - C: 26/06/2015
N: 27/04/2015
V: - - C: 26/06/2015
N: 27/04/2015
V: - - C: 26/06/2015
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

Conteúdo
Notifica projeto de padrão ugandês que dispõe sobre os requisitos específicos para a jaca cultivada a
partir de Artocarpus heterophyllus Lamarck da família Moraceae, a serem fornecidas frescas ao
consumidor.
Notifica projeto de padrão ugandês que dispõe sobre os requisitos específicos para as variedades
comerciais de abacaxi cultivadas a partir de Ananas comosus (L.) da família Bromeliaceae, a serem
fornecidas frescas para o consumidor.
Notifica projeto de padrão ugandês que dispõe sobre os requisitos específicos para as variedades
(cultivares) comerciais de abacate procedentes de Persea americana Mill. (Syn. Persea gratíssima
Gaertn), da família Lauraceae, a serem fornecidas frescas para o consumidor.
Notifica projeto de padrão ugandês que dispõe sobre os requisitos específicos para cenouras das
variedades (cultivares), cultivadas de Daucus carota L. para serem fornecidas frescas ao
consumidor.
Notifica normativa que dispõe da suspensão temporária da importação de aves domésticas vivas e
produtos de aves domésticas incluindo carne de aves de procedência da Hungria, em decorrência do
surto de HPAI.

G/TBT/N/UGA/479

Uganda

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/UGA/480

Uganda

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/UGA/481

Uganda

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/UGA/482

Uganda

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/JOR/32

Jordânia

Hungria

G/TBT/N/KWT/269

Kuwait

Aplicável a todos os Notifica projeto técnico de regulamento que dispõe sobre a extração de solventes usados na
países
produção de produtos alimentícios ou ingredientes para alimentos.

G/TBT/N/KWT/270

Kuwait

Notifica projeto de regulamentação técnica que dispõe sobre as alegações permitidas de saúde, de
Aplicável a todos os
função e nutricionais e as condições de aplicação a elas, se são consideradas para uso na rotulagem
países
ou publicidade de alimentos a serem entregues ao consumidor final.

G/TBT/N/TUR/62

Turquia

Aplicável a todos os Notifica normativa de alteração com a qual propõe determinar os critérios para a nomeação dos
países
óleos vegetais, em consonância com os Padrões do Codex Alimentarius.

G/TBT/N/USA/922/Add.2

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os Notifica afirmação de regulamento interino como normativa final sobre o abacate cultivado no sul
países
da Flórida e sobre abacates importados; muda requisitos de maturidade.

G/TBT/N/USA/928/Add.1

Estados Unidos da
América

Notifica adoção como regulamento final normativa que trata de batatas irlandesas cultivadas no
Aplicável a todos os
Estado de Colorado e das batatas irlandesas importadas; relaxa regulamento de manipulação para a
países
área nº 2 e regulamentos de importação.

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

Datas (*)
N: 27/04/2015
V: - - C: 26/06/2015
N: 27/04/2015
V: - - C: 26/06/2015
N: 27/04/2015
V: - - C: 26/06/2015
N: 27/04/2015
V: - - C: 26/06/2015
N: 28/04/2015
V: 09/03/2015
C: - - N: 28/04/2015
V: - - C: 27/06/2015
N: 28/04/2015
V: - - C: 27/06/2015
N: 28/04/2015
V: 01/01/2016
C: 01/07/2015
N: 28/04/2015
V: 27/04/2015
C: - - N: 28/04/2015
V: 27/04/2015
C: - - -

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

G/SPS/N/CAN/631/Rev.1

Canadá

G/SPS/N/CAN/864/Add.1

Canadá

G/SPS/N/MEX/281

México

G/SPS/N/RUS/94

Rússia

G/SPS/N/TUN/1

Tunísia

G/TBT/N/ZAF/178/Add.1

África do Sul

G/TBT/N/ZAF/180/Add.1

África do Sul

G/TBT/N/USA/909/Add.1

Estados Unidos da
América

G/TBT/N/USA/922/Add.1/C
orr.1

Estados Unidos da
América

Notificados

Conteúdo
Datas (*)
Notifica diretiva que dispõe os requisitos fitossanitários para prevenir a introdução e N: 28/04/2015
Aplicável a todos os
estabelecimento de vegetais regulamentados como pragas no Canadá; determina por análise de risco V: 17/02/2016
países
de pragas que o Kudzu possui significativo risco para a base de recursos vegetais do Canadá.
C: 27/06/2015
N: 28/04/2015
Aplicável a todos os Documento oficial canadense com o qual estabelece o limite máximo residual – LMR para o
V: 24/04/2015
países
agrotóxico flutriafol em várias commodities.
C: - - Regulamentação oficial mexicana emitida pela Secretaria de Agricultura, Pecuária,
Desenvolvimento Rural, Pesca e Alimentação, com qual estabelece as diretrizes gerais para N: 28/04/2015
Aplicável a todos os
autorização, operação e, no seu caso, reconhecimento dos estabelecimentos para inspeção e V: 17/04/2015
países
verificação de mercadorias regulamentadas pela Secretaria citada, a través do Serviço Nacional de C: - - Sanidade, Inocuidade e Qualidade Agroalimentar, em operações de comércio exterior.
Notifica normativa do Serviço Federal para Supervisão Veterinária e Fitossanitária russo com a qual
N: 29/04/2015
determina uma restrição temporária na importação de aves domésticas vivas e ovos férteis, carne de
Canadá
V: 15/04/2015
aves e todo tipo de produtos de carne de aves, de procedência do Canadá – condado Oxford,
C: - - Ontário; em decorrência do surto de HPAI.
Projeto oficial tunisiano de decreto do Ministério do Comércio – Gestão da Qualidade e Defesa do
N: 29/04/2015
Aplicável a todos os Consumidor que dispõe sobre os limites máximos de migração de chumbo e cádmio em materiais
V: - - países
cerâmicos e objetos destinados a entrar em contato com gêneros alimentícios tendo em conta as
C: 28/06/2015
normas ISO.
Publicado pelo Ministério de Comércio e Indústria sul-africano o projeto de regulamento técnico N: 29/04/2015
Aplicável a todos os
que trata das alterações das especificações compulsórias para pescado congelado, moluscos V: 24/04/2015
países
marinhos congelados e seus produtos derivados.
C: - - Publicado pelo Ministério de Comércio e Indústria sul-africano o projeto de regulamento técnico N: 29/04/2015
Aplicável a todos os
que trata das alterações das especificações compulsórias para camarões congelados, lagostins e V: 24/04/2015
países
caranguejos e, seus produtos derivados.
C: - - O Serviço de Marketing de Agricultura, USDA, comunica o regulamento final sobre abacates N: 29/04/2015
Aplicável a todos os
cultivados no Sul da Flórida e abacates importados; clarificação dos requisitos de categorias de V: 17/11/2014
países
abacates.
C: - - Comunica que a notificação sob o título G/TBT/N/USA/922/Add.1 foi editada por erro e em N: 29/04/2015
Aplicável a todos os
consequência está nula e sem efeito e que a informação está contida na notificação V: - - países
G/TBT/N/USA/909/Add.1.
C: - - -

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

Link

Página 20/21

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

RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

G/SPS/N/EU/127

União Européia

G/SPS/N/PER/590/Add.1

Peru

G/SPS/N/CHN/875

China

G/SPS/N/QAT/54

Qatar

G/SPS/N/SLV/121

El Salvador

G/SPS/N/TPKM/354

Taiwan

Notificados

Conteúdo
O Diretório Geral para Saúde e Segurança Alimentar da Comissão Europeia, comunica projeto de
Aplicável a todos os
regulamentação que altera e corrige o Regulamento (EU) nº 10/2011 a respeito de materiais
países
plásticos e artigos destinados a entrarem em contato com alimentos.
O SENASA peruano comunica publicação e adoção da normativa peruana
Países Baixos
0019-2015-MINAGRI-SENASA-DSV com a que estabelece os requisitos fitossanitários para a
(Holanda)
importação de pólen de batata de origem e de procedência da Holanda.

Datas (*)
N: 29/04/2015
V: - - C: 28/06/2015
N: 29/04/2015
V: 18/04/2015
C: - - N: 30/04/2015
Aplicável a todos os Regulamento oficial chinês, emitido pelo Ministério da Agricultura (MOA), com o qual estabelece
V: - - países
108 limites máximos residuais – LMRs para 56 agortóxicos, incluído o butylate, etc, em alimentos.
C: 29/06/2015
Projeto de regulamento técnico emitido pelo Departamento de Metrologia e Padrões do Qatar com o N: 30/04/2015
Aplicável a todos os
qual dispõe sobre a extração de solventes e seus limites residuais na produção de produtos V: - - países
alimentícios e ingredientes de alimentos.
C: 29/06/2015
Notifica normativa salvadorenha do Ministério da Agricultura e pecuária (MAG) com a qual
N: 30/04/2015
Estados Unidos da determina medida cautelar de Estado de Alerta Zoossanitária pela Influenza Aviária em todo o país.
V: 15/04/2015
América
Suspende temporariamente a importação das mercadorias constadas no Capítulo 10.4 do Código
C: - - Sanitário da OIE.
Projeto de normativa taiwanesa de padrões para agrotóxicos, editada pelo Ministério de Saúde e N: 30/04/2015
Aplicável a todos os
Bem-estar que dispõe sobre os limites máximos residuais – LMRs para vários agrotóxicos em frutas, V: - - países
hortaliças e creias.
C: 29/06/2015

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

Link
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