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/JPN/430

Japão

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/715/Add.1

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/JPN/431

Japão

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/JPN/432

Japão

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/JPN/433

Japão

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/ARG/298

Argentina

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/1073

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/1074

Brasil

Aplicável a todos os
países

Datas (*)
N: 13/11/2015
VÁRIAS COMMODITIES AGRÍCOLAS. Notifica proposta de limite máximo residual - LMR para
V: - - o agrotóxico ACIBENZOLAR-S-METIL em várias commodities agrícolas.
C: 12/01/2016
VÁRIOS PRODUTOS. Notifica alteração de conteúdo da Instrução Normativa nº 43, com a qual
N: 13/11/2015
estabelece os critérios e os procedimentos para a fabricação, fracionamento, importação e
V: 28/10/2015
comercialização dos produtos isentos de registro, publicada em 16/12/2010, no documento
C: - - G/SPS/N/BRA/715. MAPA.
PESCADOS E CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS E OUTROS INVERTEBRADOS AQUÁTICOS E
N: 13/11/2015
VÁRIAS COMMODITIES AGRÍCOLAS. Notifica proposta de limite máximo residual - LMR para
V: - - o agrotóxico CICLOPROTRINA em pescados e crustáceos, moluscos e outros invertebrados
C: 12/01/2016
aquáticos e em várias commodities agrícolas.
VÁRIAS COMMODITIES PECUÁRIAS E AGRÍCOLAS. Notifica proposta de limite máximo N: 13/11/2015
residual - LMR para o agrotóxico DIFENOCONAZOLE em várias commodities pecuárias e V: - - agrícolas.
C: 12/01/2016
VÁRIOS PRODUTOS PECUÁRIOS E GORDURAS E ÓLEOS ANIMAIS OU VEGETAIS. N: 13/11/2015
Notifica proposta de limite máximo residual - LMR para o agrotóxico NORFLOXACINA em vários V: - - produtos pecuários e gorduras e óleos animais ou vegetais.
C: 12/01/2016
PRODUTOS ORGÂNICOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO E ANIMAL E N: 13/11/2015
PRODUTOS ORGÂNICOS TÊXTEIS. Notifica projeto de normativa que dispõe sobre os produtos V: - - orgânicos destinados ao consumo humano ou animal e produtos orgânicos têxteis.
C: 12/01/2016
AGROTÓXICO TEFLUBENZUROM. Notifica proposta de Resolução para críticas e sugestões, em
N: 16/11/2015
consulta pública, sobre o ingrediente ativo de agrotóxico TEFLUBENZUROM, para aplicação foliar
V: - - em várias culturas agrícolas com o seus respectivos limites máximos residuais – LMRs e seus
C: 11/12/2015
intervalos de segurança. ANVISA.
AGROTÓXICO BOSCALIDA. Notifica proposta de Resolução para críticas e sugestões, em
N: 16/11/2015
consulta pública, sobre o ingrediente ativo de agrotóxico BOSCALIDA, para aplicação foliar em
V: - - várias culturas agrícolas com o seus respectivos limites máximos residuais – LMRs e seus intervalos
C: 11/12/2015
de segurança. ANVISA.

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

Conteúdo

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

G/SPS/N/BRA/1075

Brasil

G/SPS/N/BRA/1076

Brasil

G/SPS/N/CHL/516

Chile

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

Coreia do Sul

G/SPS/N/PER/601/Add.1

Peru

G/SPS/N/PHL/284/Add.1

Filipinas

G/SPS/N/PHL/299/Add.1

Filipinas

G/SPS/N/USA/2503/Add.6

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/USA/2569/Add.3

Estados Unidos da
América

Notificados

Conteúdo
AGROTÓXICO ENXOFRE. Notifica proposta de Resolução, em consulta pública para críticas e
Aplicável a todos os sugestões, sobre o ingrediente ativo de agrotóxico ENXOFRE, para aplicação foliar em várias
países
culturas agrícolas, sem limites de restrições para seus respectivos limites máximos residuais –
LMRs e seus intervalos de segurança. ANVISA.
AGROTÓXICO IMAZETAPIR. Notifica proposta de Resolução, em consulta pública para críticas e
Aplicável a todos os sugestões, sobre o ingrediente ativo de agrotóxico IMAZETAPIR, para uso em pós-emergência das
países
plantas infestantes nas culturas de arroz, feijão e soja, com seus respetivos limites máximos
residuais – LMRs e os intervalos de segurança. ANVISA.

Datas (*)

Link

N: 16/11/2015
V: - - C: 11/12/2015
N: 16/11/2015
V: - - C: 11/12/2015

N: 16/11/2015
Aplicável a todos os FUNGOS PARA PROPAGAÇÃO E CONSUMO. Notifica os requisitos fitossanitários de
V: - - países
importação para a espécie de fungo Trametes versicolor, para propagação e consumo.
C: 16/12/2015
N: 16/11/2015
Aplicável a todos os CAVALOS VIVOS. Notifica a promulgação e entrada em vigor da regulamentação que rege os
V: 09/11/2015
países
requisitos de importação para cavalos vivos.
C: - - N: 16/11/2015
PLANTAS DE TECA. Notifica publicação e adoção dos requisitos fitossanitários para a importação
Costa Rica
V: 09/11/2015
de plantas de teca (Tectona spp.) de origem e procedência da Costa Rica.
C: - - AVES DOMÉSTICAS VIVAS E PRODUTOS DE CARNE DE AVES. Notifica normativa com a N: 16/11/2015
Canadá
qual levanta a proibição temporária de importação de aves domésticas e seus produtos incluindo V: 20/10/2015
carne de aves, pintos de um dia, ovos e sêmen, procedentes de Ontário, Canadá.
C: - - AVES DOMÉSTICAS E SEUS PRODUTOS. Notifica normativa com a qual levanta a proibição N: 16/11/2015
Turquia
temporária de importação de aves domésticas e produtos de carne de aves, pintos de um dia, ovos e V: 21/10/2015
sêmen, procedentes da Turquia.
C: - - FRUTAS E HORTALIÇAS CULTIVADAS PARA CONSUMO HUMANO. Notifica adoção da N: 16/11/2015
Aplicável a todos os
regulamentação que rege as normas para o cultivo, colheita, embalagem, e instituição de produção V: 27/11/2015
países
de frutas e hortaliças cultivadas para o consumo humano.
C: - - PRODUTOS PARA A ALIMENTAÇÃO HUMANA E DE ANIMAIS. Notifica adoção da N: 16/11/2015
Aplicável a todos os
regulamentação que dispõe sobre os programas de verificação do fornecedor estrangeiro para os V: 27/11/2015
países
importadores de alimentos para humanos e de animais.
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/USA/2570/Add.4

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/USA/2798

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/USA/2799

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/THA/229/Corr.1

Tailândia

G/SPS/N/PHL/300/Add.1

Filipinas

G/SPS/N/PHL/287/Add.1

Filipinas

G/SPS/N/VNM/72

Vietname

Notificados

Conteúdo
ALIMENTOS PARA HUMANOS. Notifica adoção da regulamentação que dispõe sobre a
Aplicável a todos os
habilitação de organismos de certificação de terceiros para realizar auditorias de segurança e
países
emitirem certificações.
FORRAGEM DE TREVO E FENO DE TREVO. Notifica regulamentação que dispõe sobre a
Aplicável a todos os
revisão das tolerâncias - LMRs existentes com restrições regionais para os resíduos de
países
ACETAMIPRID em forragem trevo e, feno de trevo.
VÁRIOS PRODUTOS. Notifica anúncio da Agência de Proteção do Meio-Ambiente Americana
Aplicável a todos os sobre o recebimento de vários arquivos iniciais de solicitações de agrotóxicos requerendo o
países
estabelecimento ou alteração da regulamentação para resíduos de agrotóxicos – LMRs em várias
commodities.
AVES DOMÉSTICAS VIVAS E SUAS CARCAÇAS. Notifica correção do item 6 da normativa do
Departamento de Desenvolvimento da Pecuária, publicada pelo documento G/SPS/N/THA/229, pela
Vietname
qual se suspenderam temporariamente as importações de aves domésticas vivas e carne de aves
domésticas procedentes de Vietnam visando o impedimento da propagação da gripe aviária
altamente patogênica. A suspensão deverá ser por 90 dias, a partir de 22/09 a 20/12/2015.
AVES DOMÉSTICAS E SEUS PRODUTOS. Notifica normativa com a qual o Departamento de
Estados Unidos da Agricultura filipino revoga a proibição temporária de importação de aves domésticas e aves
América
selvagens e seus produtos, incluídos carne de aves domésticas, pintos de um dia, ovos e sêmen,
procedentes do condado de Whitley, Indiana, e de Mossouri, Estados Unidos da América.
AVES DOMÉSTICAS E SELVAGENS E SEUS PRODUTOS. Notifica normativa com a qual o
Departamento de Agricultura filipino revoga a proibição temporária de importação de aves
Estados Unidos da
domésticas e aves selvagens e seus produtos, incluídos carne de aves domésticas, pintos de um dia,
América
ovos e sêmen, procedentes do condado de Dickey, Dakota do Norte, e de Wisconsin – Estados
Unidos da América.

Datas (*)
N: 16/11/2015
V: 27/11/2015
C: - - N: 16/11/2015
V: 06/11/2015
C: - - -

Link

N: 16/11/2015
V: 04/11/2015
C: - - N: 03/11/2015
V: - - C: - - N: 05/11/2015
V: - - C: - - N: 05/11/2015
V: - - C: - - -

N: 05/11/2015
Aplicável a todos os PRODUTOS LÁCTEOS LÍQUIDOS. Notifica normativa com a qual dispõe a classificação e
V: 15/06/2016
países
definição de produtos lácteos líquidos e os critérios de inocuidade alimentar para esses produtos.
C: 04/01/2016

(*) 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
MATERIAIS E OBJETOS PLÁSTICOS DESTINADOS A ENTRAR EM CONTATO COM
ALIMENTOS. Notifica comunicado do Codex Alimentarius turco com o qual altera o comunicado
Aplicável a todos os
sobre materiais e objetos plásticos destinados a entrar em contato com alimentos, harmonizando a
países
regulamentação com as últimas alterações do Regulamento (EU) nº 10/2011 da Comissão, de
14/01/2011.
OVOS DE PRATO OU DE MESA. Notifica documento com o qual estabelece os requisitos do
Aplicável a todos os
selado obrigatório individual do ovo de prato ou de mesa e o registro de fornecedores, como
países
ferramentas para facilitar o controle sanitário e coadjuvar a sua rastreabilidade.
MEL E FAVOS. Notifica regulamento que estabelece a exceção da obrigação de fixar níveis de
Aplicável a todos os
tolerância – LMRs para resíduos do agrotóxico bioquímico sais de potássio de ácidos beta de lúpulo
países
em ou na superfície do mel ou de favos.

G/SPS/N/TUR/64

Turquia

G/SPS/N/NIC/93

Nicarágua

G/SPS/N/USA/2794

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/USA/2795

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/USA/2796

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/USA/2792

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/USA/2797

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/USA/2793

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CAN/970

Canadá

Aplicável a todos os
países

Datas (*)

Link

N: 05/11/2015
V: 01/02/2016
C: 04/01/2016

N: 06/11/2015
V: 02/01/2016
C: - - N: 05/11/2015
V: 21/10/2015
C: - - N: 05/11/2015
DIVERSOS PRODUTOS. Notifica regulamento com o qual estabelece os níveis de tolerância de
V: 30/10/2015
resíduos - LMRs de TEFLUBENZURON em diversos produtos.
C: - - FORRAGEM DE SORGO GRANÍFERO; SORGO GRANÍFERO EM GRÃO; PALHA DE
N: 05/11/2015
SORGO GRANÍFERO. Notifica regulamento com o qual estabelece os níveis de tolerância de
V: 30/10/2015
resíduos - LMRs de RIMSULFURON em forragem de sorgo granífero, sorgo granífero em gão e em
C: - - palha de sorgo granífero.
N: 05/11/2015
DIVERSOS PRODUTOS. Notifica regulamento com o qual estabelece os níveis de tolerância de
V: 28/10/2015
resíduos - LMRs do agrotóxico METOXIFENOZIDE em diversos produtos.
C: - - FRUTAS CÍTRICAS, FRUTAS POMÁCEAS, FRUTAS DE CAROÇO E NOZES. Notifica
N: 05/11/2015
regulamento com o qual estabelece os níveis de tolerância de resíduos - LMRs do agrotóxico
V: 30/10/2015
METAFLUMIZONA em produtos agrícolas não elaborados: cítricos, frutas palmáceas, frutas de
C: - - caroço e nozes.
DIVERSOS PRODUTOS. A Agência de Proteção do Meio-Ambiente americana anuncia que tem N: 05/11/2015
recebido várias solicitações iniciais para estabelecer ou de alteração de regulamentos relativos à V: 21/10/2015
presença de resíduos de agrotóxicos em diversos produtos básicos.
C: - - N: 02/11/2015
AGROTÓXICO TEBUFENOZIDE. Propõe os limites máximos residuais – LMRs de
V: - - TEBUFENOZIDE em bagas de arbusto.
C: 10/01/2016

(*) 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/969

Canadá

Aplicável a todos os AGROTÓXICO SAFLUFENACIL. Propõe os limites máximos residuais – LMRs de
países
SAFLUFENACIL em vários produtos agrícolas e pecuários.

G/SPS/N/CAN/972

Canadá

Aplicável a todos os AGROTÓXICO FORATO. Propõe os limites máximos residuais – LMRs do agrotóxico FORATO
países
em diversos produtos.

G/SPS/N/CAN/971

Canadá

Aplicável a todos os AGROTÓXICO ABAMECTINA. Notifica proposta de limites máximos residuais – LMRs para o
países
agrotóxico ABAMECTINA em morango.

G/SPS/N/CAN/973

Canadá

Aplicável a todos os AGROTÓXICO OXATHIAPIPROLIN. Notifica proposta de limites máximos residuais – LMRs
países
para o agrotóxico OXATHIAPIPROLIN em diversos produtos.

G/SPS/N/AUS/373/Corr.1

Austrália

G/SPS/N/AUS/373

Austrália

G/SPS/N/AUS/374

Austrália

G/SPS/N/AUS/356/Add.1

Austrália

G/SPS/N/AUS/375

Austrália

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PROCESSADOS EM GERAL. Notifica correção do item 13
Aplicável a todos os
relativo
ao
link
do
texto
disponível
devera
ser:
países
http://www.foodstandards.gov.au/code/proposals/Pages/M1011-MRLs.aspx
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PROCESSADOS EM GERAL. Notifica proposta de alteração do
Aplicável a todos os Código de Normas Alimentícias de Austrália e Nova Zelândia, para harmonizar os limites máximos
países
residuais – LMRs de diversos produtos químicos de uso agrícola e veterinário com os estabelecidos
em outras normas nacionais relativas ao uso inócuo de esse tipo de substâncias.
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL. Notifica proposta de alteração do Código de Normas
Aplicável a todos os Alimentícias de Austrália e Nova Zelândia para harmonizar determinados limites máximos residuais
países
– LMRs de diversos produtos químicos de uso agrícola e veterinário com os estabelecidos em outras
normas nacionais.
MATERIAL HOSPEDEIRO PROPAGATIVO DE PHYTOPHTHORA RAMORUM. Notifica
Aplicável a todos os
adoção definitiva de uma política revisada para a importação de material de propagação de
países
hospedeiros de Phytophthora ramorum.
PRODUTOS IMPORTADOS EM AUSTRÁLIA. Notifica a susbstituição do sistema ICON –
Aplicável a todos os
Condições de importação, pelo novo sistema BICON – Condições de biosegurança para a
países
importação.

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

Datas (*)
N: 02/11/2015
V: - - C: 10/01/2016
N: 03/11/2015
V: - - C: 10/01/2016
N: 03/11/2015
V: - - C: 10/01/2016
N: 03/11/2015
V: - - C: 12/01/2015
N: 05/11/2015
V: - - C: - - -

Link

N: 03/11/2015
V: - - C: 13/01/2016
N: 05/11/2015
V: 01/01/2016
C: 20/01/2016
N: 05/11/2015
V: - - C: - - N: 05/11/2015
V: 09/11/2015
C: - - -

Página 5/23

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/CRI/153

Costa Rica

G/TBT/N/CRI/154

Costa Rica

G/SPS/N/AUS/376

Austrália

G/SPS/N/EGY/75

Egipto

G/SPS/N/ZAF/40

África do Sul

G/SPS/N/ARG/184

Argentina

G/SPS/N/CAN/974

Canadá

G/SPS/N/CAN/975

Canadá

Notificados

Conteúdo
QUEIJO COTTAGE. Notifica regulamento que dispõe estabelecer as características e
Aplicável a todos os
especificações para o queijo cottage destinado ao consumo humano direto ou ao processamento
países
posterior.
QUEIJO PROVOLONE. Notifica regulamento que dispõe estabelecer as características e
Aplicável a todos os
especificações para o queijo provolone destinado ao consumo humano direto ou ao processamento
países
posterior.
MATERIAL DE ESTUFA, CULTIVO DE TECIDOS, ESTACAS, GEMAS, PLANTAS COM
Aplicável a todos os RAIZ, RIZOMAS E BULBOS DE VEGETAIS DE 89 FAMÍLIAS HOSPEDEIRAS DE
países
XYLELLA SPP.. Notifica medidas de urgência à importação para material de estufa e cultivo de
tecidos contra Xylella fastidiosa e outras espécies do gênero Xylella.
Argentina, Brasil,
Canadá, Costa Rica,
MUDAS DE FRUTEIRAS, INCLUIDOS OLIVEIRAS, VIDEIRA, CÍTRICOS E FRUTAS
Equador, Estados
POMÁCEAS; PLANTAS ORNAMENTAIS. Notifica suspensão temporária da importação de
Unidos da América,
plantas ornamentais e mudas de fruteiras proecedentes dos países onde se tem detectado Xylella
Irão, Itália, México,
fastidiosa.
Paraguai, Taiwan,
Venezuela
BOVINO, OVINO, CAPRINO. Notifica a harmonização dos requisitos de importação de bovino,
Botswana, Lesoto,
ovino e caprino procedentes de Botswuana, Namíbia, Lesoto e Suazilândia com as diretrizes
Namíbia, Suazilândia
internacionais pertinentes estabelecidas pela OIE.
PRODUTOS DE SALMONÍDEOS FRESCOS REFRIGERADOS OU CONGELADOS. Notifica as
condições sanitárias para a importação à República da Argentina de produtos da salmonicultura
Chile
procedentes do Chile e o trânsito dos mesmo pela zona declarada livre de enfermidades dos
salmonídeos.

Datas (*)
N: 05/11/2015
V: - - C: 05/12/2015
N: 05/11/2015
V: - - C: 05/12/2015

Link

N: 09/11/2015
V: 19/11/2015
C: - - -

N: 09/11/2015
V: 10/10/2015
C: - - -

N: 09/11/2015
V: - - C: 08/01/2016
N: 10/11/2015
V: - - C: 09/01/2016

N: 10/11/2015
Aplicável a todos os AGROTÓXICO ESPINETORAME. Notifica proposta de limites máximos residuais – LMRs do
V: - - países
agrotóxico ESPINETORAME em alface.
C: 18/01/2015
N: 10/11/2015
Aplicável a todos os AGROTÓXICO SPINOSAD. Notifica proposta de limites máximos residuais – LMRs do
V: - - países
agrotóxico SPINOSAD em diversos produtos.
C: 18/01/2016

(*) 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/976

Canadá

Aplicável a todos os AGROTÓXICO FLUXAPIROXADE. Notifica proposta de limites máximos residuais – LMRs do
países
agrotóxico FLUXAPIROXADE em diversos produtos

G/SPS/N/CAN/977

Canadá

Aplicável a todos os AGROTÓXICO NOVALURON. Notifica normativa que propõe os limites máximos residuais –
países
LRMs do agrotóxico NOVALURON em raiz de cenoura.

G/SPS/N/COL/190/Add.2

Colômbia

Aplicável a todos os MATERIAL GENÉTICO ANIMAL. Notifica o retiro da normativa do ICA colombiano relativo ao
países
material genético de espécies de interesse zootécnico.

G/SPS/N/MAC/16

Macau

Aplicável a todos os PREPARADOS PARA LACTANTES. Notifica regulamento administrativo que dispõe sobre os
países
limites de micro-organismos patogênicos em preparações em pó para lactantes.

G/SPS/N/PER/624

Estados Unidos da
América

Estados Unidos da
América

AVES VIVAS E SEUS PRODUTOS. Notifica normativa com a qual amplia a suspensão das
importações de aves vivas, ovos férteis, ovos SPF, carne de aves e produtos capazes de transmitir ou
de servir de veículo da Influenza Aviar.

G/SPS/N/PER/625

Peru

Estados Unidos da
América

CEREJEIRA. Notifica projeto de normativa para estabelecer os requisitos fitossanitários para a
importação de plantas de cerejeira de origem e procedência dos Estados Unidos da América.

G/TBT/N/JPN/503

Japão

G/TBT/N/KEN/122/Rev.1

Quénia

G/TBT/N/USA/971/Add.1

Estados Unidos da
América

Notificados

Conteúdo

Aplicável a todos os ADUBOS DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL, OU MISTURADOS. Notifica projeto de
países
alteração das especificações oficiais para os adubos comuns.

Datas (*)
N: 10/11/2015
V: - - C: 18/01/2016
N: 10/11/2015
V: - - C: 18/01/2016
N: 10/11/2015
V: - - C: - - N: 10/11/2015
V: 27/10/2015
C: 09/01/2016
N: 10/11/2015
V: 31/10/2015
C: - - N: 10/11/2015
V: - - C: 09/01/2016
N: 09/11/2015
V: - - C: 08/01/2016

Link

TODOS OS PRODUTOS E MERCADORIAS IMPORTADAS. O Escritório de Normas do Quênia
N: 09/11/2015
Aplicável a todos os – KEBS comunica ter a competência exclusiva para produzir a etiqueta que facilita aos
V: 01/12/2015
países
importadores se demonstraram que os produtos cumprem as normas, apresentando um certificado de
C: - - conformidade, uma licença de certificação do produto ou um informe de teste/inspeção em destino.
N: 09/11/2015
Aplicável a todos os UVAS. FRUTAS. Notifica normativa definitiva relativa a uva cultivada numa zona designada do
V: 01/04/2016
países
sudeste da Califórnia e uva de mesa importada – flexibilização dos requisitos de distribuição.
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/TBT/N/VNM/78

Vietname

G/SPS/N/CAN/978

Canadá

G/SPS/N/CAN/979

Canadá

G/SPS/N/CAN/980

Canadá

G/SPS/N/CHL/514

Chile

G/SPS/N/CHL/515

Chile

G/SPS/N/EGY/66/Add.1

Egipto

G/SPS/N/MEX/276/Add.1

México

G/SPS/N/QAT/59

Qatar

Notificados

Conteúdo
Datas (*)
LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS PROCESSADOS. Notifica projeto de regulamento com o qual
N: 10/11/2015
Aplicável a todos os modifica e completa vários artigos do regulamento técnico nacional para produtos lácteos líquidos,
V: 01/06/2016
países
que estabelece critérios de inocuidade alimentar e requisitos para a distribuição de leite em estado
C: 09/01/2016
líquido.
N: 11/11/2015
Aplicável a todos os AGROTÓXICO CIAZOFAMIDE. Notifica normativa que propõe os limites máximos residuais –
V: - - países
LMRs do agrotóxico CIAZOFAMIDE em diversos produtos.
C: 24/01/2016
N: 11/11/2015
Aplicável a todos os AGROTÓXICO FLUMIOXAZINA. Notifica normativa que propõe os limites máximos residuais –
V: - - países
LMRs do agrotóxico FLUMIOXAZINA em trigo em grão.
C: 24/01/2016
N: 11/11/2015
Aplicável a todos os AGROTÓXICO TRICLOPYR. Propõe os limites máximos residuais – LMRs do agrotóxico
V: - - países
TRICLORPYR em arroz.
C: 24/01/2016
N: 11/11/2015
Aplicável a todos os ANIMAIS E AVES. Notifica normativa com a qual estabelece as exigências sanitárias gerais para a
V: - - países
internação ao Chile de animais e aves.
C: 10/01/2016
N: 11/11/2015
Aplicável a todos os LISTAS DE PRAGAS QUARENTENÁRIAS. Notifica alteração de normativa que dispõe a
V: - - países
atualização das listas de pragas quarentenárias para o Chile.
C: 10/01/2016
PRODUTOS LÁCTEOS. Notifica mudança na data limite para apresentação de observações N: 11/11/2015
Aplicável a todos os
referente ao projeto de norma para o queijo semiduro Parte 2 – queijo azul curado por mofo e dispõe V: - - países
os requisitos essenciais e os critérios descritivos.
C: 12/11/2015
SEMENTE DE RÁBANO. Notifica entrada em vigor da regulamentação que dispõe os requisitos N: 11/11/2015
Itália, Países Baixos
fitossanitários para a importação se semente de rábano (Raphanus sativus L.) originária de Itália e V: 05/11/2015
(Holanda)
procedente da Holanda.
C: - - N: 11/11/2015
Aplicável a todos os CANELA. Notifica projeto de regulamento técnico aplicado a canela (Cinnamomum zeylanicum
V: - - países
Blume) inteira ou moida (pó), dos tipos de Sri Lanka, Madagascar e Seychelles.
C: 10/01/2016

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

Link

Página 8/23

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/TUR/65

Turquia

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/ARE/292

Emirados Árabes
Unidos

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/BHR/420

Bahrain

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/KWT/303

Kuwait

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/OMN/232

Oman

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/QAT/417

Qatar

Aplicável a todos os
países

Conteúdo
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DE ORIGEM ANIMAL. Notifica regulamento do Codex
Alimentarius turco com o qual altera e harmoniza as últimas alterações do Regulamento da
Comissão Européia (EU) nº 37/2010, de 22/12/2009, sobre as substâncias farmacológicamente
ativas e suas classificações a respeito dos limites máximos residuais – LMRs em produtos
alimentícios de origem animal.
ATUM EM CONSERVA. Notifica projeto de regulamento técnico do Conselho de Cooperação dos
Estados Árabes do Golfo que estabelece os requisitos básicos para produtos concentrados nos quais
a carne de atum representa menos de 50% do peso; define o produto e especifica requisitos, formato
das embalagens, toma de amostras, métodos de teste, empacotamento, transporte, armazenamento e
rotulagem.
ATUM EM CONSERVA. Notifica projeto de regulamento técnico do Conselho de Cooperação dos
Estados Árabes do Golfo que estabelece os requisitos básicos para produtos concentrados nos quais
a carne de atum representa menos de 50% do peso; define o produto e especifica requisitos, formato
das embalagens, toma de amostras, métodos de teste, empacotamento, trasnporte, armazenamento e
rotulagem.
ATUM EM CONSERVA. Notifica projeto de regulamento técnico do Conselho de Cooperação dos
Estados Árabes do Golfo que estabelece os requisitos básicos para produtos concentrados nos quais
a carne de atum representa menos de 50% do peso; define o produto e especifica requisitos, formato
das embalagens, toma de amostras, métodos de teste, empacotamento, trasnporte, armazenamento e
rotulagem.
ATUM EM CONSERVA. Notifica projeto de regulamento técnico do Conselho de Cooperação dos
Estados Árabes do Golfo que estabelece os requisitos básicos para produtos concentrados nos quais
a carne de atum representa menos de 50% do peso; define o produto e especifica requisitos, formato
das embalagens, toma de amostras, métodos de teste, empacotamento, trasnporte, armazenamento e
rotulagem.
ATUM EM CONSERVA. Notifica projeto de regulamento técnico do Conselho de Cooperação dos
Estados Árabes do Golfo que estabelece os requisitos básicos para produtos concentrados nos quais
a carne de atum representa menos de 50% do peso; define o produto e especifica requisitos, formato
das embalagens, toma de amostras, métodos de teste, empacotamento, trasnporte, armazenamento e
rotulagem.

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

Datas (*)

Link

N: 11/11/2015
V: 01/01/2016
C: 11/12/2015

N: 11/11/2015
V: - - C: 10/01/2016

N: 11/11/2015
V: - - C: 10/01/2016

N: 11/11/2015
V: - - C: 10/01/2016

N: 11/11/2015
V: - - C: 10/01/2016

N: 11/11/2015
V: - - C: 10/01/2016
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

G/TBT/N/SAU/888

Arábia Saudita

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/YEM/23

Iémen

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/ARE/293

Emirados Árabes
Unidos

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/BHR/421

Bahrain

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/KWT/304

Kuwait

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/OMN/233

Oman

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/QAT/418

Qatar

Aplicável a todos os
países

Conteúdo
ATUM EM CONSERVA. Notifica projeto de regulamento técnico do Conselho de Cooperação dos
Estados Árabes do Golfo que estabelece os requisitos básicos para produtos concentrados nos quais
a carne de atum representa menos de 50% do peso; define o produto e especifica requisitos, formato
das embalagens, toma de amostras, métodos de teste, empacotamento, trasnporte, armazenamento e
rotulagem.
ATUM EM CONSERVA. Notifica projeto de regulamento técnico do Conselho de Cooperação dos
Estados Árabes do Golfo que estabelece os requisitos básicos para produtos concentrados nos quais
a carne de atum representa menos de 50% do peso; define o produto e especifica requisitos, formato
das embalagens, toma de amostras, métodos de teste, empacotamento, trasnporte, armazenamento e
rotulagem.
CONCENTRADOS PARA BEBIDAS CARBONATADAS. Notifica projeto de regulamento
técnico do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo que dispõe sobre os requisitos
básicos dos concentrados que são utilizados na fabricação de refrigerantes, definições, requisitos,
amostragem, métodos de teste, empacotamento, transporte, armazenamento e rotulagem.
CONCENTRADOS PARA BEBIDAS CARBONATADAS. Notifica projeto de regulamento
técnico do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo que dispõe sobre os requisitos
básicos dos concentrados que são utilizados na fabricação de refrigerantes, definições, requisitos,
amostragem, métodos de teste, empacotamento, transporte, armazenamento e rotulagem.
CONCENTRADOS PARA BEBIDAS CARBONATADAS. Notifica projeto de regulamento
técnico do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo que dispõe sobre os requisitos
básicos dos concentrados que são utilizados na fabricação de refrigerantes, definições, requisitos,
amostragem, métodos de teste, empacotamento, transporte, armazenamento e rotulagem.
CONCENTRADOS PARA BEBIDAS CARBONATADAS. Notifica projeto de regulamento
técnico do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo que dispõe sobre os requisitos
básicos dos concentrados que são utilizados na fabricação de refrigerantes, definições, requisitos,
amostragem, métodos de teste, empacotamento, transporte, armazenamento e rotulagem.
CONCENTRADOS PARA BEBIDAS CARBONATADAS. Notifica projeto de regulamento
técnico do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo que dispõe sobre os requisitos
básicos dos concentrados que são utilizados na fabricação de refrigerantes, definições, requisitos,
amostragem, métodos de teste, empacotamento, transporte, armazenamento e rotulagem.

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

Datas (*)

Link

N: 11/11/2015
V: - - C: 10/01/2016

N: 11/11/2015
V: - - C: 10/01/2016
N: 11/11/2015
V: - - C: 10/01/2016
N: 11/11/2015
V: - - C: 10/01/2016
N: 11/11/2015
V: - - C: 10/01/2016
N: 11/11/2015
V: - - C: 10/01/2016
N: 11/11/2015
V: - - C: 10/01/2016
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

G/TBT/N/SAU/889

Arábia Saudita

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/YEM/24

Iémen

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/ARE/294

Emirados Árabes
Unidos

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/BHR/422

Bahrain

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/KWT/305

Kuwait

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/OMN/234

Oman

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/QAT/419

Qatar

Aplicável a todos os
países

Conteúdo
CONCENTRADOS PARA BEBIDAS CARBONATADAS. Notifica projeto de regulamento
técnico do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo que dispõe sobre os requisitos
básicos dos concentrados que são utilizados na fabricação de refrigerantes, definições, requisitos,
amostragem, métodos de teste, empacotamento, transporte, armazenamento e rotulagem.
CONCENTRADOS PARA BEBIDAS CARBONATADAS. Notifica projeto de regulamento
técnico do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo que dispõe sobre os requisitos
básicos dos concentrados que são utilizados na fabricação de refrigerantes, definições, requisitos,
amostragem, métodos de teste, empacotamento, transporte, armazenamento e rotulagem.
CANELA. Notifica projeto de regulamento técnico do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes
do Golfo, aplicado a canela (Cinnamomum zeylanicum Blume) inteira ou moída (pó), dos tipos de
Sri Lanka, Madagascar e Seychelles, definições, tipos e classificações, canela moída, requisitos,
amostragem, métodos de teste, empacotamento e marcação.
CANELA. Notifica projeto de regulamento técnico do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes
do Golfo, aplicado a canela (Cinnamomum zeylanicum Blume) inteira ou moída (pó), dos tipos de
Sri Lanka, Madagascar e Seychelles, definições, tipos e classificações, canela moída, requisitos,
amostragem, métodos de teste, empacotamento e marcação.
CANELA. Notifica projeto de regulamento técnico do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes
do Golfo, aplicado a canela (Cinnamomum zeylanicum Blume) inteira ou moída (pó), dos tipos de
Sri Lanka, Madagascar e Seychelles, definições, tipos e classificações, canela moída, requisitos,
amostragem, métodos de teste, empacotamento e marcação.
CANELA. Notifica projeto de regulamento técnico do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes
do Golfo, aplicado a canela (Cinnamomum zeylanicum Blume) inteira ou moída (pó), dos tipos de
Sri Lanka, Madagascar e Seychelles, definições, tipos e classificações, canela moída, requisitos,
amostragem, métodos de teste, empacotamento e marcação.
CANELA. Notifica projeto de regulamento técnico do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes
do Golfo, aplicado a canela (Cinnamomum zeylanicum Blume) inteira ou moída (pó), dos tipos de
Sri Lanka, Madagascar e Seychelles, definições, tipos e classificações, canela moída, requisitos,
amostragem, métodos de teste, empacotamento e marcação.

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

Datas (*)

Link

N: 11/11/2015
V: - - C: 10/01/2016
N: 11/11/2015
V: - - C: 10/01/2016
N: 11/11/2015
V: - - C: 10/01/2016
N: 11/11/2015
V: - - C: 10/01/2016
N: 11/11/2015
V: - - C: 10/01/2016
N: 11/11/2015
V: - - C: 10/01/2016
N: 11/11/2015
V: - - C: 10/01/2016
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

G/TBT/N/SAU/890

Arábia Saudita

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/YEM/25

Iémen

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/COL/146/Add.1

Colômbia

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/77/Rev.3

Brasil

Argentina

G/SPS/N/BRA/168/Rev.1

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/1030/Add.1

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/1072

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/TUR/66

Turquia

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/EGY/92/Add.1

Egipto

Aplicável a todos os
países

Conteúdo
CANELA. Notifica projeto de regulamento técnico do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes
do Golfo, aplicado a canela (Cinnamomum zeylanicum Blume) inteira ou moída (pó), dos tipos de
Sri Lanka, Madagascar e Seychelles, definições, tipos e classificações, canela moída, requisitos,
amostragem, métodos de teste, empacotamento e marcação.
CANELA. Notifica projeto de regulamento técnico do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes
do Golfo, aplicado a canela (Cinnamomum zeylanicum Blume) inteira ou moída (pó), dos tipos de
Sri Lanka, Madagascar e Seychelles, definições, tipos e classificações, canela moída, requisitos,
amostragem, métodos de teste, empacotamento e marcação.
MATERIAL GENÉTICO. Notifica a retirada do projeto de normativa do ICA que dispõe
estabelecer as condições sanitárias e de biossegurança na importação, processamento e
comercialização de material genético de espécies de interesse zootécnico.
MAÇÃ, PERA E MARMELO. Notifica publicação de normativa com a qual altera os requisitos
fitossanitários de importação de frutas frescas de maçã (Malus domestica), pera (Pyrus communis) e
marmelo (Cydonia oblonga), procedentes da Argentina. MAPA.
SÊMEN DE BOVINO E BÚFALO. Notifica normativa que dispõe a incorporação dos requisitos
sanitários dos Estados Partes do MERCOSUR para a importação de sêmen congelado de bovino e
búfalo. MAPA.

Datas (*)

Link

N: 11/11/2015
V: - - C: 10/01/2016
N: 11/11/2015
V: - - C: 10/01/2016

N: 11/11/2015
V: - - C: - - N: 12/11/2015
V: 28/10/2015
C: - - N: 12/11/2015
V: 27/12/2015
C: - - N: 12/11/2015
CAVALOS. Notifica adoção de normativa que dispõe a alteração de conteúdo da Instrução
V: 29/10/2014
Normativa nº 8, de 07/04/2015, acrescendo o Anexo IV e alterando o Art. 5º. MAPA.
C: - - PRODUTOS ANTIPARASITÁRIOS DE USO VETERINÁRIO. Notifica projeto de normativa, em N: 12/11/2015
consulta pública, que dispõe aprovar o regulamento técnico sobre produtos antiparasitários de uso V: - - veterinário e os critérios e procedimentos para o registro. MAPA.
C: 08/01/2016
PASTA DE TOMATE E PIMENTÃO VERMELHO E PURÊ. Notifica comunicado do Codex
N: 12/11/2015
Alimentarius turco que dispõe a alteração às pastas de tomates e pimentão vermelho e purê,
V: 15/12/2015
providenciando a definição das pastas misturadas de tomate e pimentão vermelho, propriedades das
C: 01/12/2015
pastas misturadas, e outros.
N: 12/11/2015
PRODUTOS DE LEITE. Notifica prorrogação da data para apresentação de observações sobre o
V: - - projeto de norma para queijos semiduros – Parte 2: Queijo azul maturado com mofos.
C: 12/11/2015

(*) 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/981

Canadá

Aplicável a todos os AGROTÓXICO IMAZAPIC. Notifica proposta de limite máximo residual – LMR para o agrotóxico
países
IMAZAPIC em soja seca e em cana de açúcar.

G/SPS/N/CAN/982

Canadá

Aplicável a todos os AGROTÓXICO CIAZOFAMIDE. Notifica proposta de limite máximo residual – LMR para o
países
agrotóxico CIAZOFAMIDE em uvas do rio Amur.

G/SPS/N/CAN/983

Canadá

Aplicável a todos os AGROTÓXICO METCONAZOLE. Notifica proposta de limite máximo residual – LMR para o
países
agrotóxico METCONAZOLE em girassóis.

G/SPS/N/KOR/521

Coreia do Sul

G/SPS/N/USA/2662/Add.2

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/USA/2800

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/USA/2801

Estados Unidos da
América

G/TBT/N/KEN/112/Rev.1

Quénia

G/TBT/N/KEN/452/Corr.1

Quénia

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. Notifica proposta que dispõe especificar os tipos de produtos
Aplicável a todos os
pecuários aceitáveis para importação por países/regiões; estabelecer os requisitos sanitários gerais
países
de importação dos produtos pecuários aceitáveis.
VEGETAIS. Notifica a disponibilidade de uma versão atualizada das diretrizes de conformidade do
Aplicável a todos os
FSIS para alérgenos e ingredientes de interesse de saúde pública: Identificação, prevenção e
países
controle, e da declaração através da rotulagem.
Aplicável a todos os BANANA. Notifica regulamento que estabelece uma tolerância para os resíduos - LMR do
países
agrotóxico DIETOFENCARBE em banana.
FORRAGEM DE SORGO, SORGO EM GRÃO E PALHA DE SORGO. Notifica regulamento que
Aplicável a todos os
estabelece as tolerâncias para os resíduos – LMRs para o agrotóxico NICOSULFURON em
países
forragem de sorgo granífero, sorgo granífero em grão e palha de sorgo granífero.
CHÁ, AROMATIZADO OU NÃO. Notifica código de práticas que providencia diretrizes para
Aplicável a todos os atingir os requisitos de segurança e qualidade dos alimentos; saúde do trabalhador, segurança e
países
bem-estar; proteção ambiental e sustentabilidade pelas partes interessadas ao longo da cadeia de
valor do chá nesse país.
CHÁ INSTANTÂNEO. CHÁ MESMO AROMATIZADO. Notifica anulação e deixa sem efeito o
Aplicável a todos os
documento G/TBT/N/KEN/452, em decorrência de ter conteúdo idêntico à notificação
países
GT/TBT/N/KEN/112/Rev.1.

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

Datas (*)
N: 17/11/2015
V: - - C: 27/01/2016
N: 17/11/2015
V: - - C: 27/01/2016
N: 17/11/2015
V: - - C: 27/01/2016
N: 17/11/2015
V: - - C: 16/01/2016
N: 17/11/2015
V: - - C: - - N: 17/11/2015
V: 04/01/2015
C: - - N: 17/11/2015
V: 04/11/2015
C: - - -

Link

N: 17/11/2015
V: - - C: 28/10/2015
N: 17/11/2015
V: - - C: - - -
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

G/SPS/N/ARE/60

Emirados Árabes
Unidos

G/SPS/N/CHN/1007

China

G/SPS/N/CHN/1008

China

G/SPS/N/CHN/1009

China

G/SPS/N/CHN/1010

China

G/SPS/N/CHN/1011

China

G/SPS/N/CHN/1012

China

Notificados

Conteúdo
Datas (*)
ANIMAIS VIVOS – OVINOS, CAPRINOS E BOVINOS E SEUS PRODUTOS. O Ministério do
Meio-Ambiente e Águas – MOEW dos Emirados notifica decreto relativo aos procedimentos e N: 19/11/2015
Aplicável a todos os
requisitos necessários para a autorização de países para exportar animais vivos (ovinos, caprinos e V: - - países
bovinos) e seus produtos para os Emirados Árabes Unidos bem como os termos e procedimentos das C: 18/01/2016
importações.
N: 19/11/2015
Aplicável a todos os LEVEDURAS EM ALIMENTOS. Notifica norma aplicada às leveduras utilizadas para
V: - - países
processamento de alimentos; especifIca os requisitos de inocuidade e métodos de teste.
C: 18/01/2016
PRODUTOS DE CEREAIS RECONSTITUÍDOS. Notifica norma de inocuidade alimentar nacional
aplicada aos alimentos feitos a partir de cereais ou outras substâncias de amido como matéria-prima N: 19/11/2015
Aplicável a todos os
principal, com ou sem a adição de materiais auxiliares, processado através de cozedura e / ou de V: - - países
secagem e de desidratação, em seguida, obtida após reconstituição direta ou após a reconstituição e C: 18/01/2016
aquecimento.
PÓLEN. Notifica norma de inocuidade alimentar nacional aplicada a partícula/grânulos – como
N: 19/11/2015
Aplicável a todos os pólen de abelha e pólen de abelha quebrado colhido por abelhas operárias, pólen de pinheiro
V: - - países
coletado artificialmente e produtos de pólen, que utilizam o pólen como matéria-prima única, feita
C: 18/01/2016
por meio de seleção, secagem e esterilização.
PROTEÍNA VEGETAL PARA A INDÚSTRIA ALIMENTAR. Notifica norma de inocuidade
N: 19/11/2015
Aplicável a todos os alimentar nacional aplicada a produtos de proteína vegetal destinados ao processamento de
V: - - países
alimentos e à indústria alimentícia, usando plantas como matéria-prima principal, preparados por
C: 18/01/2016
várias separações e extrações.
N: 19/11/2015
Aplicável a todos os CARNES E PRODUTOS DERIVADOS. Notifica norma de inocuidade alimentar nacional aplicada
V: - - países
ao armazenamento, distribuição e venda de carnes e produtos derivados.
C: 18/01/2016
N: 19/11/2015
Aplicável a todos os CARNES. Notifica norma de inocuidade alimentar nacional aplicada ao abate de gado e de aves
V: - - países
domésticas.
C: 18/01/2016

(*) 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/CHN/1013

China

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CHN/1014

China

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CHN/1015

China

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CHN/1016

China

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CHN/1017

China

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CHN/1018

China

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CHN/1019

China

Aplicável a todos os
países

Conteúdo
PAPEL E MATERIAIS DE CARTÃO E ARTIGOS PARA CONTATO COM ALIMENTOS.
Notifica norma de inocuidade alimentar nacional aplicada a todos os tipos de papel e materiais de
cartão e artigos utilizado para contato com alimentos, e especifica os requisitos de segurança para as
matérias-primas, aditivos permitidos, propriedades organolépticas, índices de higiene, teste e
etiquetas de papel de contato com alimentos e materiais de placas de papel e objetos.
ARTIGOS E MATERIAIS DE METAL PARA CONTATO COM ALIMENTOS. Notifica norma
de inocuidade alimentar nacional aplicada aos artigos e materiais de metal utilizados para contato
com alimentos e especifica os requisitos de inocuidade das matérias-primas, propriedades
organolépticas, índices de higiene, teste e etiquetas de materiais de contato com alimentos e artigos
feitos a partir de metais.
ARTIGOS E MATERIAIS DE BORRACHA PARA CONTATO COM ALIMENTOS. Notifica
norma de inocuidade alimentar nacional que especifica os requisitos de inocuidade para as
matérias-primas, aditivos permitidos, propriedade organolépticas, índices de higiene e etiquetas de
materiais de borracha que entram em contato com alimentos e artigos principalmente feitos de
borracha natural e borracha sintética.
MATERIAIS E ARTIGOS DE PLÁSTICO DE RESINAS PARA CONTATO COM ALIMENTOS.
Notifica norma de inocuidade alimentar nacional que dispõe sobre as resinas ou misturas de resinas
para a fabricação de materiais e artigos de plásticos para contato com alimentos.
ARTIGOS E MATERIAIS DE PLÁSTICO PARA CONTATO COM ALIMENTOS. Notifica
norma de inocuidade alimentar nacional que dispõe sobre todos os tipos de materiais e artigos de
plásticos para contato com alimentos; aplicada também para materiais e artigos elastómeros
termoplásticos para contato com alimentos.
REVESTIMENTO DE CONTATO COM ALIMENTOS E CAMADAS DE REVESTIMENTO.
Notifica norma de inocuidade alimentar nacional aplicada aos revestimentos que estão cobrindo a
superfície direta de contato com alimentos de artigos e materiais de contato com alimentos, que
forma uma camada ou película fina que poderia proteger e (ou) afetar a performance técnica do
material de base.
ADITIVO ALIMENTAR ETHOXYQUIN. Notifica norma de inocuidade alimentar nacional
aplicada ao aditivo alimentar ethoxyquin que utiliza p-fenetidina e acetona como matérias-primas e
é obtido através de aquecimento com catalisadores.

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

Datas (*)

Link

N: 19/11/2015
V: - - C: 18/01/2016

N: 19/11/2015
V: - - C: 18/01/2016

N: 19/11/2015
V: - - C: 18/01/2016
N: 19/11/2015
V: - - C: 18/01/2016
N: 19/11/2015
V: - - C: 18/01/2016
N: 19/11/2015
V: - - C: 18/01/2016
N: 19/11/2015
V: - - C: 18/01/2016
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

G/SPS/N/CHN/1020

China

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CHN/1021

China

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CHN/1022

China

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CHN/1023

China

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CHN/1024

China

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/COL/253/Add.1

Colômbia

G/SPS/N/MEX/283/Add.1

México

G/SPS/N/MEX/284/Add.1

México

Conteúdo
ADITIVO ALIMENTAR ALGINATO DE PROPILENO GLICOL. Notifica norma de inocuidade
alimentar nacional aplicada ao aditivo alimentar alginato de propileno glicol que utiliza o ácido
algínico como matéria-prima e é obtido através de esterificação.
ADITIVO ALIMENTAR MORFOLINA SAL ÁCIDA GORDUROSA DE CERA DE FRUTA.
Notifica norma de inocuidade alimentar nacional aplicada ao aditivo alimentar morfolina sal ácida
gordurosa de cera de fruta, que utiliza morfolina, ácido graxo e ceras animais/vegetal natural (ex.
cera carnaúba) ou goma vegetal/animal natural (ex. goma-laca) como matéria-prima e é preparada
sob uma dada temperatura.
ADITIVO ALIMENTAR DIÓXIDO DE CARBONO. Notifica norma de inocuidade alimentar
nacional aplicada ao aditivo alimentar dióxido de carbono que utiliza dióxido de carbono produzido
pela fermentação de álcool, calcinação de carbonatos, síntese de amônia, oxidação catalítica de
etileno, gaseificação e outros processos como matéria-prima, e é obtido através da purificação,
refinação, secagem, resfriamento e processo de prensado.
ADITIVO ALIMENTAR ÁCIDO CÍTRICO. Notifica norma de inocuidade alimentar nacional
aplicada ao aditivo alimentar ácido cítrico que utiliza amido ou açúcar como matéria-prima, e é
obtido através da fermentação. Ela estipula os requisitos técnicos e métodos de teste para o ácido
cítrico.
ADITIVO ALIMENTAR SULFATO DE ALUMÍNIO E POTÁSSIO. Notifica norma de inocuidade
alimentar nacional aplicada ao aditivo alimentar sulfato de alumínio e potássio feito pelo método
natural de minério alunita, método de hidróxido de alumínio e método de bauxita.
PRAGAS REGULAMENTADAS. Notifica adoção e entrada em vigor da regulamentação que cria
o mecanismo para estabelecer, manter, atualizar e divulgar a listagem de pragas regulamentadas de
Colômbia.

Datas (*)
N: 19/11/2015
V: - - C: 18/01/2016

Link

N: 19/11/2015
V: - - C: 18/01/2016

N: 19/11/2015
V: - - C: 18/01/2016
N: 19/11/2015
V: - - C: 18/01/2016

N: 19/11/2015
V: - - C: 18/01/2016
N: 19/11/2015
Aplicável a todos os
V: 29/10/2015
países
C: - - N: 19/11/2015
SEMENTE DE MELANCIA. Notifica a entrada em vigor dos requisitos fitossanitários para a
Turquia
V: 09/11/2015
importação de semente de melancia (Citrullus lanatus), originária e de procedência da Turquia.
C: - - SEMENTE DE PEPINO. Notifica adoção e entrada em vigor do regulamento que dispõe os N: 19/11/2015
Turquia
requisitos fitossanitários para importação de semente de pepino (Cucumis sativus), originária e de V: 13/11/2015
procedência da Turquia.
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/USA/2502/Add.7

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CHN/1025

China

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CHN/1026

China

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CHN/1027

China

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CHN/1028

China

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CHN/1029

China

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CHN/1030

China

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CHN/1031

China

Aplicável a todos os
países

Conteúdo
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO HUMANO. Notifica mudança da proposta de
data de adoção e publicação do regulamento final sobre boas práticas de fabricação e análise de
perigos e controles preventivos baseados no risco para produtos alimentícios de consumo humano.
ADITIVO ALIMENTAR ASCORBYL PALMITATO. Notifica norma nacional de inocuidade
alimentar aplicada ao aditivo alimentar ascorbyl palmitato preparado a partir da reação entre o ácido
ascórbico e cloreto de palmitoílo, que é produzido pela reação de ácido palmítico e de cloreto
sulfóxido.
ADITIVO ALIMENTAR NISINA. Notifica norma nacional de inocuidade alimentar aplicada ao
aditivo alimentar nisina, que é produzida a partir de cepas de Lactococcus lactis subsp lactis, através
de fermentação apropriada e extração.
ADITIVO ALIMENTAR CARBOXIMETILCELULOSE DE SÓDIO. Notifica norma nacional de
inocuidade alimentar aplicada ao aditivo alimentar carboximetilcelulose de sódio, a qual é feita a
partir de celulose, hidróxido de sódio e ácido cloroacético ou o seu sal de sódio como matéria prima;
estipula os requisitos técnicos e métodos de teste.
ADITIVO ALIMENTAR VITAMINA E. Notifica norma nacional de inocuidade alimentar aplicada
ao aditivo alimentar vitamina E extraída a partir de subprodutos de óleo vegetal comestível natural,
ou sintetizada do aditivo alimentar vitamina E; estipula os requisitos técnicos e métodos de teste.
ADITIVO ALIMENTAR XILITOL. Notifica norma nacional de inocuidade alimentar aplicada ao
aditivo alimentar xilitol, feito a partir de espiga de milho, bagaço e outros produtos agrícolas como
matérias-primas, e obtido através da hidrólise, purificação e de hidrogenação; estipula as normas
técnicas e métodos de teste.
ADITIVO ALIMENTAR ÉSTERES DE PROPILENOGLICOL DE ÁCIDOS GRAXOS. Notifica
norma nacional de inocuidade alimentar aplicada ao aditivo alimentar ésteres de propilenoglicol de
ácidos graxos, obtidos a partir da reação de ácido graxo ou óleo e 1, 2 – propanodiol gerado, através
ou não da destilação molecular; estipula os requsitos técnicos e métodos de teste.
ADITIVO ALIMENTAR ÁGAR. Notifica norma nacional de inocuidade alimentar aplicada ao
aditivo alimentar ágar, preparado a partir de Gelidium amansii, Gracilaria tenuistipitata, Pyropia e
outras Rhodophytas como matéria-prima, e obtida através de lixiviação e o processo de secagem;
estipula os requisitos técnicos e métodos de teste.

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

Datas (*)
N: 19/11/2015
V: - - C: - - -

Link

N: 20/11/2015
V: - - C: 19/01/2016
N: 20/11/2015
V: - - C: 19/01/2016
N: 20/11/2015
V: - - C: 19/01/2016
N: 20/11/2015
V: - - C: 19/01/2016
N: 20/11/2015
V: - - C: 19/01/2016
N: 20/11/2015
V: - - C: 19/01/2016
N: 20/11/2015
V: - - C: 19/01/2016
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

G/SPS/N/COL/207/Add.1

Colômbia

G/SPS/N/THA/223/Add.1

Tailândia

G/SPS/N/TUR/67

Turquia

G/TBT/N/USA/1050

Estados Unidos da
América

G/SPS/GEN/1465

Chile

G/SPS/N/PHL/309

Filipinas

G/SPS/N/PHL/310

Filipinas

G/SPS/N/PHL/311

Filipinas

Notificados

Conteúdo
Datas (*)
ESPÉCIES ANIMAIS E VEGETAIS. Notifica revogação da normativa do ICA por meio da qual se N: 20/11/2015
Aplicável a todos os
estabelecem as pragas quarentenárias submetidas ao controle oficial ausentes e presente no território V: 09/10/2015
países
colombiano.
C: - - N: 20/11/2015
Aplicável a todos os FRUTAS FRESCAS. Notifica adoção do projeto de norma agrícola tailandês intitulado "Código de
V: 04/05/2016
países
prática para a fumigação de DIÓXIDO DE ENXOFRE em frutas frescas".
C: - - AROMAS ALIMENTARES E INGREDIENTES ALIMENTARES COM PROPRIEDADES
N: 20/11/2015
Aplicável a todos os AROMATIZANTES. Notifica regulamentação do Codex Alimentarius turco que dispõe a
V: - - países
harmonização das últimas alterações do Regulamento Europeu (EU) nº 1334/2008, de 16.12.2008,
C: 06/12/2015
sobre aromatizantes e os ingredientes alimentares com propriedades aromatizantes.
ROTULAGEM DE ALIMENTOS. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL. A Administração
N: 20/11/2015
Aplicável a todos os de Alimentos e Medicamentos – FDA americana propõe estabelecer os requisitos relativos ao
V: - - países
etiquetado “livre de glúten” para alimentos que são fermentados ou hidrolisados ou que contem
C: 16/01/2016
ingredientes hidrolisados ou fermentados.
NOVOS SELO PARA PRODUTOS PESQUEIROS E AQUÍCOLAS. A Delegação do Chile
comunica aos Representantes na OMC que o Serviço Nacional de Pesca e Aquicultura, do N: 23/11/2015
Aplicável a todos os
Ministério de Economia, Fomento e Turismo, substituirá seu atual selo oficial pelo modelo V: 02/12/2015
países
apresentado na presente notificação e que, será utilizado em todos os certificados emitidos pelo C: - - Chile para as exportações de produtos pesqueiros e aquícolas, emitidos a partir de 02.12.2015.
CARNES E MIUDEZAS, COMESTÍVEIS. Notifica projeto de norma nacional filipina que fornece N: 23/11/2015
Aplicável a todos os
os padrões de medidas higiênicas para carnes frescas e preparações de carnes a partir da granja de V: 05/02/2016
países
origem até o ponto de distribuição, incluindo o pré-abate, abate e manuseio do pós-abate de carnes. C: 01/02/2016
PEIXES E CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS E OS OUTROS INVERTEBRADOS AQUÁTICOS. N: 23/11/2015
Aplicável a todos os
Notifica projeto de normas nacional filipina aplicada a todas as espécies comerciais de pescado V: 05/02/2016
países
pertencentes à família Engraulidae que tenham sido secas com ou sem a salga.
C: 01/02/2016
PEIXES E CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS E OS OUTROS INVERTEBRADOS AQUÁTICOS. N: 23/11/2015
Aplicável a todos os
Notifica projeto de norma nacional filipina aplicada a caranguejo do mangue ou caranguejo de lama, V: 05/02/2016
países
localmente conhecidos como “alimango”, comercializados vivos.
C: 01/02/2016

(*) 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
PEIXES E CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS E OS OUTROS INVERTEBRADOS AQUÁTICOS.
Notifica projeto de norma nacional filipina aplicada a carne de caranguejo obtida a partir de
caranguejo de natação azul (Portunus pelagicus) localmente conhecido como "alimasag" que tenha
sido cozinhada, pasteurizada e refrigerada, destinada ao consumo, com ou sem cozimento e para
posterior processamento.
ALIMENTOS HALAL. A delegação do México notifica aos representantes da OMC comunicado
referente à publicação da declaração de vigência da norma mexicana NMX-F-595-SCFI-2015 sobre
alimentos Halal, que fora oficializada em 07.07.2015.
ALIMENTOS HALAL. A delegação do México notifica aos representantes da OMC comunicado
referente à publicação da declaração de vigência da norma mexicana NMX-F-595-SCFI-2015 sobre
alimentos Halal, que fora oficializada em 07.07.2015.
FRUTAS. Notifica projeto de norma nacional filipina que trata das práticas gerais para produção e
processamento primário da papaia cultivada para consumo humano, particularmente aquelas que
serão consumidas frescas seja em sua forma inteira ou cortada fresca; ou aquelas que serão
processadas posteriormente.
CAFÉ. Notifica projeto de norma nacional filipina destinada a fornecer orientação na produção e
manipulação de café para consumo humano para prevenir e reduzir a contaminação de Ocratoxina A
(OTA), em café.
CAFÉ. Notifica projeto de norma nacional filipina que dispõe sobre as práticas relevantes durante a
produção primária, o processamento primário (isto é úmido e seco), e armazenagem e transporte de
grãos de café verde para garantir a segurança alimentar e a sustentabilidade da produção de café.

G/SPS/N/PHL/312

Filipinas

Aplicável a todos os
países

G/SPS/GEN/1464

México

Aplicável a todos os
países

G/TBT/GEN/184

México

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/PHL/313

Filipinas

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/PHL/314

Filipinas

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/PHL/315

Filipinas

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CAN/984

Canadá

Aplicável a todos os AGROTÓXICO METHOPRENE. Notifica proposta de limite máximo residual - LMR para o
países
agrotóxico METHOPRENE em várias commodities de origem animal.

G/SPS/N/CHN/1032

China

G/SPS/N/CHN/1033

China

ADITIVO ALIMENTAR LECITINA MODIFICADA DE SOJA. Notifica norma de inocuidade
Aplicável a todos os
alimentar nacional aplicada ao aditivo alimentar lecitina modificada de soja; estipula os requisitos
países
técnicos e métodos de teste.
ADITIVO ALIMENTAR ÁCIDO FÍTICO. Notifica norma de inocuidade alimentar nacional que
Aplicável a todos os
dispõe sobre o aditivo alimentar ácido fítico (também conhecido como Inositol ácido
países
hexafosfórico); estipula os requisitos técnicos e métodos de teste.

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

Datas (*)

Link

N: 23/11/2015
V: 05/02/2016
C: 01/02/2016
N: 23/11/2015
V: 07/07/2015
C: - - N: 23/11/2015
V: 07/07/2015
C: - - N: 24/11/2015
V: 08/02/2016
C: 05/02/2016
N: 24/11/2015
V: 08/02/2016
C: 05/02/2016
N: 24/11/2015
V: 08/02/2015
C: 05/02/2016
N: 25/11/2015
V: - - C: 03/02/2016
N: 25/11/2015
V: - - C: 24/01/2016
N: 25/11/2015
V: - - C: 24/01/2016
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

G/SPS/N/CHN/1034

China

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CHN/1035

China

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CHN/1036

China

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CHN/1037

China

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CHN/1038

China

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CHN/1039

China

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CHN/1040

China

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CHN/1041

China

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/PER/626

Peru

Chile

Conteúdo
ADITIVO ALIMENTAR PIGMENTO ROXO DE BATATA-DOCE. Notifica norma de inocuidade
alimentar nacional que dispõe sobre o aditivo alimentar pigmento roxo de batata-doce; estipula os
requisitos técnicos e os métodos de teste.
ADITIVO ALIMENTAR AGENTE DE FERMENTAÇÃO COMPOSTO. Notifica norma de
inocuidade alimentar nacional que dispõe sobre o aditivo alimentar agentes de fermentação
compostos (conhecidos também como pó de cozimento, pó de espuma, fermento em pó) que é
misturado pelos aditivos alimentares conformes com GB2760 através de métodos físicos de mistura
de acordo com certa proporção.
ADITIVO ALIMENTAR TALCO EM PÓ. Notifica norma de inocuidade alimentar nacional que
dispõe sobre o aditivo alimentar talco em pó feito da pulverização do talco; estipula os requisitos
técnicos e os métodos de teste.
ADITIVO ALIMENTAR BICARBONATO DE POTÁSSIO. Notifica norma de inocuidade
alimentar nacional que dispõe sobre o aditivo alimentar bicarbonato de potássio produzido por
intercambio iónico ou carbonatação; estipula os requisitos técnicos e os métodos de teste.
ADITIVO ALIMENTAR DIÓXIDO DE CLORO ESTABILIZADO. Notifica norma de inocuidade
alimentar nacional que dispõe sobre o aditivo alimentar dióxido de cloro estabilizado; estipula os
requisitos técnicos e os métodos de teste.
ADITIVO ALIMENTAR 4-HEXILRESORCINOL. Notifica norma de inocuidade alimentar
nacional que dispõe sobre o aditivo alimentar 4-Hexilresorcinol que é produzido por redução,
primeiro, de Hexanoylresorcinol e depois recristalização.
ADITIVO ALIMENTAR ALGINATO DE SÓDIO. Notifica norma de inocuidade alimentar
nacional que dispõe sobre o aditivo alimentar alginato de sódio; estipula os requisitos técnicos e os
métodos de teste.

Datas (*)
N: 25/11/2015
V: - - C: 24/01/2016

Link

N: 25/11/2015
V: - - C: 24/01/2016

N: 25/11/2015
V: - - C: 24/01/2016
N: 25/11/2015
V: - - C: 24/01/2016
N: 25/11/2015
V: - - C: 24/01/2016
N: 25/11/2015
V: - - C: 24/01/2016
N: 25/11/2015
V: - - C: 24/01/2016
N: 25/11/2015
ÁGUA MINERAL NATURAL. Notifica norma de inocuidade alimentar nacional que dispõe sobre
V: - - toda água mineral natural para venda como alimento.
C: 24/01/2016
PLANTAS DE CEREJA ÁCIDA. O Serviço Nacional de Sanidade Agrária (SENASA) peruano N: 25/11/2015
notifica projeto de normativa que propõe os requisitos fitossanitários para a importação de cereja V: - - ácida (Prunus cerasus) ao Peru, de origem e procedência do Chile. Submete a consulta pública.
C: 24/01/2016

(*) 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/627

Peru

Israel

G/TBT/N/CHE/209

Suíça

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/MEX/269/Add.1

México

Aplicável a todos os
países

G/TBT/N/TUR/68

Turquia

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/MEX/255/Add.1

México

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/PER/628

Peru

Argentina

G/SPS/N/CAN/921/Add.1

Canadá

G/SPS/N/CAN/922/Add.1

Canadá

G/SPS/N/CAN/923/Add.1

Canadá

Conteúdo
PLANTAS IN VITRO DE BATATA-DOCE. O Serviço Nacional de Sanidade Agrária (SENASA)
peruano notifica projeto de normativa que propõe os requisitos fitossanitários para a importação de
plantas in vitro de batata-doce (Ipomoea batatas) de origem e procedência de Israel. Submete a
consulta pública.
PRODUTOS BIOCIDAS. Notifica projeto de normativa do Escritório Federal de Saúde Pública
(OFOPH) respeito à inscrição das substâncias ativas para o uso em produtos biocidas de acordo com
o anexo 2 da Normativa Suíça sobre Produtos Biocidas – OBP.
ÁGUA E GELO. Notifica as respostas aos comentários recebidos sobre o projeto de norma oficial
mexicana PROY-NOM-201-SSA1-2013, Produtos e serviços. Água e gelo para consumo humano,
embalados ou a granel. Especificações sanitárias.
PASTA E PURÊ DE TOMATE E PIMENTÃO VERMELHO. Notifica normativa do Codex
Alimentarius da Turquia pelo qual modifica-se a normativa sobre a pasta e purê de tomate e
pimentão vermelho.
ÁGUA E GELO. Notifica as respostas aos comentários apresentados sobre o projeto de normativa
oficial mexicana PROY-NOM-201-SSA1-2013, Produtos e serviços. Água e gelo para consumo
humano, embalados a granel. Especificações sanitárias.
VARAS GEMAS DE PÊSSEGO. O Serviço Nacional de Sanidade Agrária (SENASA) peruano
notifica projeto de normativa que propõe os requisitos fitossanitários para a importação de varas
gemas de pêssego (Prunus persica) de origem e procedência da Argentina. Submete a consulta
pública.

Datas (*)

Link

N: 25/11/2015
V: - - C: 24/01/2016
N: 25/11/2015
V: 01/02/2016
C: 24/01/2016
N: 25/11/2015
V: - - C: - - N: 25/11/2015
V: 15/12/2015
C: 01/12/2015
N: 25/11/2015
V: - - C: - - N: 25/11/2015
V: - - C: 24/01/2016

N: 26/11/2015
Aplicável a todos os AGROTÓXICO BENZOVINDIFLUPYR. Notifica adoção do limite máximo residual – LMR do
V: 23/11/2015
países
agrotóxico BENZOVINDIFLUPYR em várias commodities.
C: - - N: 26/11/2015
Aplicável a todos os AGROTÓXICO DIFENOCONAZOLE. Notifica adoção do limite máximo residual – LMR do
V: 23/11/2015
países
agrotóxico DIFENOCONAZOLE em várias commodities.
C: - - N: 26/11/2015
Aplicável a todos os AGROTÓXICO PROPICONAZOLE. Notifica adoção do limite máximo residual – LMR do
V: 23/11/2015
países
agrotóxico PROPICONAZOLE em várias commodities.
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/AUS/367/Add.1

Austrália

G/SPS/N/PER/609/Add.1

Peru

G/SPS/N/PER/617/Add.1

Peru

G/SPS/R/80

Secretariado

G/SPS/N/VNM/73

Vietname

G/SPS/N/NIC/94

Nicarágua

G/SPS/N/PER/629

Peru

G/SPS/N/PER/630

Peru

G/SPS/N/PER/631

Peru

Notificados

Conteúdo
Datas (*)
MANGA FRESCA. Notifica adoção e publicação do relatório final sobre as medidas para atingir o N: 27/11/2015
Indonésia, Tailândia,
nível apropriado de proteção fitossanitária para Austrália de frutas de manga frescas procedentes de V: - - Vietname
Indonésia, Tailândia e Vietnam.
C: - - N: 27/11/2015
MILHO EM GRÃO. Notifica normativa com a qual estabelece os requisitos fitossanitários para a
Uruguai
V: 02/11/2015
importação de milho em grão de origem e procedência do Uruguai.
C: - - N: 27/11/2015
SOJA EM GRÃO. Notifica normativa com a qual estabelece os requisitos fitossanitários para a
Uruguai
V: 09/11/2015
importação de soja em grão (Gycine max), de origem e procedência do Uruguai.
C: - - RELATÓRIO DO WORKSHOP SOBRE TRANSPARÊNCIA. A Secretaria da OMC apresenta à
N: 27/11/2015
Aplicável a todos os comunidade de Delegados relatório a respeito do Workshop sobre Transparência, realizado nos dias
V: - - países
de segunda-feira e terça-feira 12 e 13 de outubro de 2015, no Centro William Rappard, Genebra, na
C: - - OMC.
PRODUTOS DE RAÇÃO ANIMAL. O Departamento de Produção Pecuária, do Ministério da N: 27/11/2015
Aplicável a todos os
Agricultura e Desenvolvimento Rural vietnamita, notifica a lista e concentração de antibióticos, V: 14/02/2016
países
medicamentos permitidos para utilização em ração animal no Vietnam.
C: 26/01/2016
PRODUÇÃO DE GADO BOVINO. O Instituto de Sanidade Agropecuária – IPSA nicaraguense
notifica normativa que estabelece o marco legal para a criação do “Sistema Segregado de Produção N: 30/11/2015
Aplicável a todos os
Bovina”, aplicável a todas as fazendas de produção de gado, as empresas de transporte de gado e V: 11/11/2015
países
estabelecimentos industriais, as quais deverão cumprir com os requisitos estabelecidos e aprovados C: - - pela Autoridade Competente, para exportação de carne bovina e seus derivados.
PLANTAS E PRODUTOS VEGETAIS. O serviço Nacional de sanidade Agrária – SENASA
N: 30/11/2015
Aplicável a todos os peruano comunica aos países membros da OMCA que a partir de 01/01/2016, entrará em vigor o
V: 01/01/2016
países
novo
modelo
de
Certificado
Fitossanitário,
aprovado
pela
Resolução
C: - - 0050-2015-MINAGRI-SENASA-DSV.
PARASITOIDE ENCARSIA FORMOSA. Notifica projeto de normativa com a que propõe os N: 30/11/2015
Países Baixos
requisitos fitossanitários para a importação ao Peru do parasitoide Encarsia formosa, de origem e V: - - (Holanda)
procedência da Holanda.
C: 29/01/2016
NEMÁTODO STEINERNEMA FELTIAE. Notifica projeto de normativa com a que propõe os N: 30/11/2015
Países Baixos
requisitos fitossanitários para sua importação ao Peru do nemátodo Steinernema feltiae, de origem e V: - - (Holanda)
procedência da Holanda.
C: 29/01/2016

(*) 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/PER/632

Peru

Equador

G/SPS/N/PER/633

Peru

Países Baixos
(Holanda)

G/SPS/N/ARE/61

Emirados Árabes
Unidos

Reino Unido da
Grã-Bretanha e
Irlanda do Norte

G/SPS/N/ECU/167

Equador

G/SPS/N/ECU/168

Equador

G/TBT/N/BRA/654

Brasil

Conteúdo
SEMENTES DE GIRASSOL. Notifica projeto de normativa, em consulta pública, com o qual
estabelece os requisitos fitossanitários para a importação ao Peru de sementes de girassol
(Helianthus annuus).
NEMÁTODO HETERORHABDITIS BACTERIOPHORA. Notifica projeto de normativa, em
consulta pública, com o qual estabelece os requisitos fitossanitários para a importação ao Peru do
nemátodo Heterorhabditis bacteriophora, de origem e procedência da Holanda.
AVES DOMÉSTICAS E SELVAGENS VIVAS E SEUS PRODUTOS. Notifica o levantamento da
proibição temporária sobre a importação de aves domésticas e selvagens, seus produtos incluindo
carne de aves, pintos de um dia, ovos de procedência do Reino Unido, em base ao relatório de
acompanhamento nº 7 (Relatório Final) sobre a Influenza Aviária Altamente Patogénica do Reino
Unido.

Datas (*)
N: 30/11/2015
V: - - C: 29/01/2016
N: 30/11/2015
V: - - C: 29/01/2016

Link

N: 30/11/2015
V: 29/11/2015
C: - - -

N: 30/11/2015
FOLHAGEM DE LIRIOPE. Propõe estabelecer os requisitos fitossanitários para a importação de
V: 04/02/2016
folhagem de liriope (Liriope muscari) para a elaboração de arranjos florais, originário da Colômbia.
C: 29/01/2016
FOLHAGEM DE COCULUS. Propõe estabelecer os requisitos fitossanitários para a importação de N: 30/11/2015
Colômbia
folhagem fresco de coculus (Cocculus laurifolius) para a elaboração de arranjos florais, originário V: 03/02/2016
da Colômbia.
C: 29/01/2016
PRODUTOS FARMACÊUTICOS. A Secretaria de Defesa Agropecuária – SDA/MAPA notifica
N: 13/11/2015
Aplicável a todos os normativa com a que estabelece as regras e os procedimentos para o registro de produtos
V: - - países
antiparasitários de uso veterinário, incluindo os requisitos de rotulagem em conformidade com as
C: 08/01/2016
regras estabelecidas pelo Decreto 5053, de 22/04/2004 e atos normativos adicionais.
Colômbia

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