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/1025

Canadá

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/JPN/438/Add.1/Cor
r.1

Japão

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/COL/262/Corr.1

Colômbia

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/LKA/39

Sri Lanka

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/PHL/327

Filipinas

G/SPS/N/USA/2610/Add.2

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/ARE/73

Emirados Árabes
Unidos

G/SPS/N/BRA/1114

Brasil

G/SPS/N/BRA/1115

Brasil

Conteúdo
FENEHEXAMIDA. A Agência Reguladora de Controle de Pragas (PMRA), da Saúde canadense
notifica proposta de limite máximo residual – LMR para o agrotóxico FENEHEXAMIDA em
pimentões.
PLANTAS E PRODUTOS DE VEGETAIS. Notifica correção do cabeçalho da notificação
G/SPS/N/JPN/438/Add.1 que deverá constar: “A seguinte comunicação, recebida em 24 de maio de
2016, distribui-se a solicitação da delegação do Japão”.
CARNE OVINA E CAPRINA. Notifica correção do item 12 (data limite para a apresentação de
observações) da notificação G/SPS/N/COL/262, de 27.05.2016, no qual deverá constar: “26 de
agosto de 2016”.
NÍVEIS DE AÇÚCAR EM BEBIDAS CARBONATADAS. A Unidade de Administração e
Controle de Alimentos srilanquês notifica regulamentos de alimentos de 2016 (codificação de cores
para níveis de açúcar), em relação a bebidas carbonatadas, que as embalagens ou os pacotes sejam
rotulados com certos requisitos compulsórios.

Datas (*)
N: 01/06/2016
V: - - C: 08/08/2016
N: 01/06/2016
V: - - C: - - N: 01/06/2016
V: - - C: 26/08/2016

Link

N: 01/06/2016
V: 01/08/2016
C: - - -

N: 02/06/2016
Aplicável a todos os COGUMELO. O Departamento de Agricultura (DA) notifica projeto final do Padrão Nacional
V: 12/08/2016
países
Filipino (PNS) que dispõe sobre o requisito geral relevante para todos os cogumelos.
C: 01/08/2016
INFRAESTRUTURA PARA ALIMENTOS. A Delegação dos Estados Unidos da América N: 02/06/2016
Aplicável a todos os
comunica adoção e publicação do regulamento final sobre as estratégias para mitigação para V: 27/05/2016
países
proteger os alimentos contra a adulteração intencional.
C: - - AVES DOMÉSTICAS E SEUS PRODUTOS. O Ministério da Mudança do Clima e Meio
N: 06/06/2016
Estados Unidos da Ambiente emirático notifica levantamento da proibição temporária das importações de aves
V: 29/05/2016
América
domésticas e selvagens e seus produtos incluindo carne de aves, pintos de um dia, ovos, procedentes
C: - - do Estado de Indiana, Estados Unidos da América.
AVEIA, CEVADA, DENDÊ E UVA. A Diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância
N: 06/06/2016
Aplicável a todos os Sanitária (ANVISA) comunica consulta pública para críticas e sugestões proposta de Resolução que
V: - - países
dispõe os limites máximos residuais (LMRs) do ingrediente ativos de agrotóxico ETOFENPROXI
C: 25/06/2016
nas culturas de aveia, cevada, dendê e uva.
N: 06/06/2016
Aplicável a todos os EUCALIPTO. A ANVISA comunica consulta pública de proposta de Resolução que dispõe sobre
V: - - países
inclusão da cultura do Eucalipto (uso não alimentar) para o agrotóxico ZETA-CIPERMETRINA.
C: 25/06/2016

(*) 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
CENTEIO. A ANVISA comunica consulta pública de proposta de Resolução que dispõe sobre
Aplicável a todos os
inclusão da cultura do Centeio na modalidade de emprego (aplicação) pós-emergência, com LMR
países
de 0,05 mg/Kg para o agrotóxico METSULFUROM-METÍLICO.
ERVILHA. A ANVISA comunica consulta pública de proposta de Resolução que dispõe sobre a
Aplicável a todos os
alteração do limite máximo residual (LMR) do agrotóxico IMIBENCONAZOL para a cultura de
países
ervilha .
EUCALIPTO. A ANVISA comunica consulta pública de proposta de Resolução que dispõe sobre a
Aplicável a todos os
inclusão da cultura do Eucalipto (uso não alimentar), na modalidade de emprego (aplicação) foliar
países
com o agrotóxico BIFENTRINA.

G/SPS/N/BRA/1116

Brasil

G/SPS/N/BRA/1117

Brasil

G/SPS/N/BRA/1118

Brasil

G/SPS/N/JPN/463

Japão

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/VNM/80/Corr.1

Vietnã

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CAN/1026

Canadá

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CAN/1027

Canadá

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CAN/1028

Canadá

Aplicável a todos os
países

G/SPS/GEN/1491

Secretariado

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/AUS/363/Add.8

Austrália

Aplicável a todos os
países

Datas (*)
N: 06/06/2016
V: - - C: 25/06/2016
N: 06/06/2016
V: - - C: 25/06/2016
N: 06/06/2016
V: - - C: 25/06/2016
N: 06/06/2016
HORTALIÇAS E FRUTAS CONGELADAS. Notifica normativa que estabelece o valor indicador
V: - - para Listeria monocytogenes para hortaliças e frutas congeladas.
C: - - ANIMAIS AQUÁTICOS E PRODUTOS DA PESCA. A Delegação vietnamita na OMC comunica
N: 02/06/2016
correção do título da medida, no item 5 e a descrição do conteúdo no item 6, a respeito da
V: - - notificação do projeto de normativa que dispõe a regulamentação sobre a quarentena de animais
C: - - aquáticos e produtos da pesca.
PIRAFLUFENA-ETIL. A Agência Regulatória do Controle de Pragas – PMRA, da Saúde N: 06/06/2016
canadense notifica proposta de limite máximo residual (LMR) para o agrotóxico V: - - PIRAFLUFENA-ETIL em várias commodities.
C: 10/08/2016
CIANTRANILIPROL. A Agência Regulatória do Controle de Pragas – PMRA, da Saúde canadense N: 06/06/2016
notifica proposta de limites máximos residuais (LMRs) para o agrotóxico CIANTRANILIPROL em V: - - várias commodities agrícolas e pecuárias.
C: 10/08/2016
PIRACLOSTROBINA. A Agência Regulatória do Controle de Pragas – PMRA, da Saúde N: 06/06/2016
canadense notifica proposta de limites máximos residuais (LMRs) para o agrotóxico V: - - PIRACLOSTROBINA em várias commodities agrícolas.
C: 10/08/2016
RELATÓRIO ANUAL. A Secretaria da OMC apresenta à comunidade dos Membros, relatório N: 07/06/2016
anual sobre a implementação do Artigo 6 do Acordo sobre a aplicação das Medidas Sanitárias e V: - - Fitossanitárias.
C: - - NOVA LEGISLAÇÃO DE BIOSSEGURANÇA. A Delegação australiana notifica alterações para N: 07/06/2016
as condições de importação e licenças de importação de produtos selecionados que entrarem na V: 16/06/2016
Austrália a partir de 16 de junho de 2016.
C: - - -

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

Link
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

G/SPS/N/BRA/1119

Brasil

G/SPS/N/CAN/1029

Canadá

G/SPS/N/CAN/1030

Canadá

G/SPS/N/CAN/1031

Canadá

G/SPS/N/CAN/1032

Canadá

G/SPS/N/COL/261/Add.2

Colômbia

G/SPS/N/JPN/464

Japão

G/SPS/N/BRA/1120

Brasil

G/SPS/N/BRA/1121

Brasil

G/SPS/N/JPN/465

Japão

Notificados

Conteúdo
AVEIA, CENTEIO, CEVADA, TRIGO E TRITICALE. A ANVISA comunica consulta pública de
Aplicável a todos os proposta de Resolução que dispõe a inclusão das culturas de aveia, centeio, cevada, trigo e triticale,
países
em aplicação foliar, com LMR de 0,01 mg/kg para o regulador de crescimento PROEXADIONA
CÁLCICA.
TEBUCONAZOLE. A Agência Regulatória do Controle de Pragas – PMRA, da Saúde canadense
Aplicável a todos os
notifica proposta de limite máximo residual – LMR para o agrotóxico TEBUCONAZOLE em
países
laranjas (Subgrupo de colheita 10A-R) e em óleo de citrus.
AMETOCTRADIN. A Agência Regulatória do Controle de Pragas – PMRA, da Saúde canadense
Aplicável a todos os
notifica proposta de limite máximo residual – LMR para o agrotóxico AMETOCTRADIN em
países
lúpulo (seco).
Aplicável a todos os IMAZAPYR. A Agência Regulatória do Controle de Pragas – PMRA, da Saúde canadense notifica
países
proposta de limite máximo residual – LMR para o agrotóxico IMAZAPYR em soja seca.
PYRIPROXYFEN. A Agência Regulatória do Controle de Pragas – PMRA, da Saúde canadense
Aplicável a todos os
notifica proposta de limite máximo residual – LMR para o agrotóxico PYRIPROXYFEN em chá
países
(folhas secas).
MATERIAL GENÉTICO. A Delegação colombiana notifica adoção e publicação da normativa que
Aplicável a todos os
dispõe sobre os requisitos sanitários e de biossegurança para material genético de espécies de
países
interesse zootécnico.
Aplicável a todos os SELENITO DE SÓDIO. Notifica normativa que autoriza o selenito de sódio como aditivos
países
alimentares e o estabelecimento de padrões e especificações.
GIRASSOL. A ANVISA comunica consulta pública de proposta de Resolução que dispõe alterar o
Aplicável a todos os
limite máximo residual (LMR) do agrotóxico CIPROCONAZOL na cultura do girassol, na
países
modalidade de aplicação foliar, de 0,01 mg/kg para 0,03 mg/kg.
ALGODÃO. A ANVISA comunica consulta pública de proposta de Resolução que dispõe incluir na
Aplicável a todos os
cultura de algodão na modalidade de aplicação foliar, com limite máximo residual (LMR) de 0,01
países
mg/kg do agrotóxico ESPINETORAM.
Aplicável a todos os ASPARAGINASE. Notifica proposta de revisão das especificações para o aditivo alimentar
países
asparaginase.

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

Datas (*)

Link

N: 07/06/2016
V: - - C: 25/06/2016
N: 07/06/2016
V: - - C: 13/08/2016
N: 07/06/2016
V: - - C: 13/08/2016
N: 07/06/2016
V: - - C: 14/08/2016
N: 07/06/2016
V: - - C: 14/08/2016
N: 07/06/2016
V: 14/05/2016
C: - - N: 07/06/2016
V: - - C: - - N: 07/06/2016
V: - - C: 25/06/2016
N: 07/06/2016
V: - - C: 25/06/2016
N: 07/06/2016
V: - - C: - - -
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

G/SPS/N/TPKM/398

Taiwan

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/TPKM/399

Taiwan

Coreia do Sul

G/SPS/N/AUS/388

Austrália

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/1122

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/1123

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/1124

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/1125

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/1126

Brasil

Aplicável a todos os
países

Conteúdo
MADEIRA E PRODUTOS DE MADEIRA. Notifica projeto de alteração dos requisitos
quarentenários para a importação de madeira dispondo a revisão dos requisitos do certificado
fitossanitário para madeira serrada.
MAÇÃS E PERAS FRESCAS. Notifica projeto de alteração dos requisitos quarentenários para a
importação de frutos hospedeiros da mariposa do pêssego (Carposina sasakii) procedente da
República da Coreia; revisa os requisitos de inspeção no local.
ALIMENTOS EM GERAL. Propõe alterar o anexo 20 do Código revisto dos padrões dos alimentos
de Austrália e Nova Zelândia para alinhar certos limites máximos residuais (LMRs) para vários
químicos agrícolas e veterinários.
ALGODÃO (OGM), MILHO E EUCALIPTO. A ANVISA comunica abertura de consulta pública,
por trinta dias, com proposta de Resolução que dispõe inclusão das culturas de algodão (OGM), de
milho e de eucalipto (uso não alimentar) com limites máximos residuais para o agrotóxico
S-METOLACLORO.
GIRASSOL. ABACAXI, UVA. A ANVISA comunica abertura de consulta de pública, por trinta
dias, com proposta de Resolução que dispõe sobre inclusão das culturas de girassol, abacaxi e uva
com limites máximos residuais (LMRs) para o agrotóxico TRIFLOXISTROBINA.
ABACAXI, CITROS E UVA. A ANVISA comunica abertura de consulta de pública, por trinta dias,
com proposta de Resolução que dispõe sobre alteração do nome comum, CAS, nome químico,
fórmula bruta e estrutura e LMR para as culturas de abacaxi, citros e uva para o agrotóxico
FOSETIL.
FEIJÃO, SOJA. A ANVISA comunica abertura de consulta de pública, por trinta dias, com proposta
de Resolução que dispõe sobre inclusão das culturas de feijão e soja com limites máximos residuais
(LMRs) para o agrotóxico FLUMIOXAZINA.
BATATA, CANA-DE-AÇÚCAR, CENOURA, PIMENTÃO, BERINJELA, FEIJÃO-CAUPI, E
SORGO. A ANVISA comunica abertura de consulta de pública, por trinta dias, com proposta de
Resolução que dispõe sobre inclusão de modalidades de aplicação nas culturas de batata,
cana-de-açúcar, cenoura, pimentão, berinjela, feijão-caupi, e sorgo, com seus limites máximos
residuais (LMRs), para o agrotóxico Tiofanato-metílico; e altera o LMR para a cultura do sorgo.

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

Datas (*)
N: 07/06/2016
V: - - C: 06/08/2016
N: 07/06/2016
V: - - C: - - N: 08/06/2016
V: - - C: 05/08/2016

Link

N: 08/06/2016
V: - - C: 25/06/2016
N: 08/06/2016
V: - - C: 25/06/2016
N: 08/06/2016
V: - - C: 25/06/2016
N: 08/06/2016
V: - - C: 25/06/2016
N: 08/06/2016
V: - - C: 25/06/2016
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

G/SPS/N/BRA/1127

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/1128

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/1129

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/1130

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/1131

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/1132

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/1133

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/1134

Brasil

Aplicável a todos os
países

Conteúdo
ABACAXI, MILHETO, CENTEIO E TRITICALE. A ANVISA comunica abertura de consulta de
pública, por trinta dias, com proposta de Resolução que dispõe sobre alteração na cultura de abacaxi
do LMR e inclui nas culturas de milheto e centeio e triticale seus respectivos LMRs, do agrotóxico
TEBUCONAZOL.
ERVILHA E FIGO. A ANVISA comunica abertura de consulta de pública, por trinta dias, com
proposta de Resolução que dispõe alterar os limites máximos de resíduos (LMR) das culturas da
ervilha e do figo para o agrotóxico DIFENOCONAZOL.
ERVILHA, FIGO, CENTEIO E TRITICALE. A ANVISA comunica abertura de consulta de
pública, por trinta dias, com proposta de Resolução que dispõe alterar os limites máximos de
resíduos (LMRs) das culturas da ervilha, figo, centeio e triticale para o ingrediente ativo de
agrotóxico AZOXISTROBINA.
FEIJÃO E SOJA. A ANVISA comunica abertura de consulta de pública, por trinta dias, com
proposta de Resolução que dispõe incluir as culturas de feijão e soja com seus respectivos limites
máximos de resíduos (LMRs) para o agrotóxico IMAZETAPIR.
MAMÃO. A ANVISA comunica abertura de consulta de pública, por trinta dias, com proposta de
Resolução que dispõe aumentar o limite máximo de resíduos (LMR) na cultura do mamão para o
agrotóxico CLOROTALONIL.
MILHETO, SORGO. A ANVISA comunica abertura de consulta de pública, por trinta dias, com
proposta de Resolução que dispõe o limite máximo de resíduos (LMR) para a cultura de milheto e
altera o limite máximo de resíduo (LMR) da cultura do sorgo para o agrotóxico ATRAZINA.
AMENDOIM. A ANVISA comunica abertura de consulta de pública, por trinta dias, com proposta
de Resolução que dispõe o limite máximo de resíduos (LMR) para a cultura do amendoim do
ingrediente ativo de agrotóxico DIFLUBENZUROM.
FEIJÃO, SORGO, AVEIA, CENTEIO, CEVADA E TRITICALE. A ANVISA comunica abertura
de consulta de pública, por trinta dias, com proposta de Resolução que dispõe os limites máximos de
resíduos (LMRs) nas culturas de feijão, sorgo, aveia, centeio, cevada e triticale para o ingrediente
ativo de agrotóxico LUFENUROM.

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

Datas (*)

Link

N: 08/06/2016
V: - - C: 25/06/2016
N: 08/06/2016
V: - - C: 25/06/2016
N: 08/06/2016
V: - - C: 25/06/2016
N: 08/06/2016
V: - - C: 25/06/2016
N: 08/06/2016
V: - - C: 07/08/2016
N: 08/06/2016
V: - - C: 25/06/2016
N: 08/06/2016
V: - - C: 25/06/2016
N: 08/06/2016
V: - - C: 25/06/2016
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

G/SPS/N/BRA/1135

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/1136

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/PER/547/Add.2

Peru

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/PER/644

Peru

Equador

G/SPS/N/TPKM/386/Add.1

Taiwan

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/TPKM/400

Taiwan

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/TPKM/401

Taiwan

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/AUS/363/Add.9

Austrália

Conteúdo
FLUAZINAM. A ANVISA comunica abertura de consulta de pública, por trinta dias, com proposta
de Resolução que dispõe alterar os limites máximos de resíduos (LMRs) nas culturas de
cana-de-açúcar, milho, arroz, feijão, soja e, trigo; e dispõe os limites máximos de resíduos (LMRs)
para as culturas da cenoura, ervilha, milho, pimentão, berinjela, feijão-caupi e, sorgo para o
ingrediente ativo de agrotóxico FLUAZINAM.
MELALEUCA ALTERNIFOLIA. A ANVISA comunica abertura de consulta de pública, por trinta
dias, com proposta de Resolução que dispõe incluir a droga vegetal Melaleuca alternifolia e a seus
derivados na relação de monografias dos ingredientes ativos de agrotóxicos, domissanitários e
preservantes de madeira.
BLUEBERRY LATENT VIRUS. A Delegação peruana notifica a retirada do “Blueberry latent
virus” dos requisitos fitossanitários para a importação de plantas in vitro de mirtilo (Vaccinium
corymbosum) de origem e procedência dos Estados Unidos da América.
PÓLEM DE PALMA-DE-GUINÉ. Notifica normativa que estabelece os requisitos fitossanitários
para a importação de pólen de palma-de-guiné (Elaeis guineensis), de origem e procedência do
Equador.
AVES DOMÉSTICAS, AVES SELVAGENS E OVOS PARA INCUBAÇÃO. A Delegação
taiwanesa comunica adoção e entrada em vigor dos requisitos quarentenários para a importação de
aves domésticas e selvagens, de aves de um dia e ovos para incubação, de aves domésticas e
selvagens procedentes dos Estados Unidos da América e os requisitos sanitários de importação de
Taiwan para aves de um dia e ovos para incubação procedentes dos Estados Unidos da América.
CARNES, LATICÍNIOS E PRODUTOS DO MAR. Notifica medida de auto-controle que dispõe
que as empresas do setor alimentar, importadoras de produtos de carne, produtos lácteos e produtos
da pesca, devem implementar um plano de monitoramento de segurança alimentar e devem
contratar testes periódicos sobre esses produtos importados.
ÓLEOS E GORDURAS COMESTÍVEIS. Notifica medida de auto-controle que dispõe que as
empresas do setor alimentar importadoras de óleos e gorduras comestíveis devem implementar um
plano de monitoramento de segurança alimentar e devem contratar testes periódicos sobre esses
produtos importados.

Datas (*)

Link

N: 08/06/2016
V: - - C: 25/06/2016
N: 08/06/2016
V: - - C: 25/06/2016
N: 08/06/2016
V: 27/05/2016
C: - - N: 08/06/2016
V: 27/05/2016
C: - - N: 08/06/2016
V: 01/12/2016
C: - - N: 08/06/2016
V: - - C: 07/08/2016
N: 08/06/2016
V: 31/07/2016
C: 07/08/2016

N: 09/06/2016
Aplicável a todos os INSTRUMENTO LEGISLATIVO DE BIOSSEGURANÇA. A Delegação australiana notifica que
V: - - países
os novos projetos de regulamentos de biossegurança foram divulgados para consulta.
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/MAC/19

Macau

G/SPS/N/MEX/291/Add.1

México

G/SPS/N/MEX/300

México

G/SPS/N/USA/2736/Add.1

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/ALB/189

Albânia

G/SPS/N/ALB/190

Albânia

G/SPS/N/NZL/535

Nova Zelândia
(Aotearoa)

WT/TPR/S/102/Corr.1*
WT/TPR/S/177/Add.1/Corr.1
* WT/TPR/S/177

Secretariado

Notificados

Conteúdo

Aplicável a todos os ALIMENTOS. A Região Administrativa Especial de Macau notifica regulamento administrativo nº
países
13/2016 que estipula os limites máximos de micotoxinas em alimentos.
SEMENTES BOTÂNICA DE PEPINO. A Delegação mexicana comunica adoção e entrada em
vigor da normativa que estipula os requisitos fitossanitários para a importação de semente botânica
de pepino (Cucumis sativus L.), de origem e procedência da Letônia.
PRODUTOS ORGÂNICOS AGROPECUÁRIOS. Notifica normativa pela qual alteram-se o artigo
Aplicável a todos os
segundo transitório do similar pelo que se dão a conhecer os traços característicos para a operação
países
orgânica das atividades agropecuárias.
Letônia

México

ABACATES. A Delegação americana notifica adoção e publicação do regulamento final que diz
respeito ao programa de importação do abacate “Hass” do estado mexicano de “Michoacán”.

PRODUÇÃO BIOLÓGICA/AGRICULTURA ORGÂNICA. Notifica projeto de Lei que
Aplicável a todos os providencia as bases para o desenvolvimento sustentável da produção orgânica, assegurando o
países
funcionamento efetivo do mercado interno, garantindo competição justa e assegurando a confiança
do consumidor e proteção dos interesses dos consumidores.
FITOSSANIDADE, PRODUTOS DE PROTEÇÃO VEGETAL. Notifica projeto de lei baseado na
Aplicável a todos os Diretiva do Conselho 2000/29/EC sobre as medidas protetoras contra a introdução à comunidade de
países
organismos prejudiciais às plantas ou aos produtos vegetais e contra sua propagação no interior da
Comunidade; e o Regulamento (EC) 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho.
GESTÃO DE RISCO DO INTERCÂMBIO. Propõe padrão de gerenciamento de risco do
Aplicável a todos os
intercâmbio para embarcações, contendo medidas de mitigação para navios entrando em território
países
da Nova Zelândia e que chegam a um porto da Nova Zelândia.
Aplicável a todos os
Corrige todas as referências aos territórios em questão que deverão ler-se “Ilhas Malvinas”.
países

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

Datas (*)
N: 09/06/2016
V: 31/05/2016
C: - - N: 09/06/2016
V: 16/05/2016
C: - - N: 09/06/2016
V: 08/05/2016
C: - - N: 09/06/2016
V: 27/06/2016
C: - - -

Link

N: 09/06/2016
V: 31/12/2016
C: 08/08/2016
N: 09/06/2016
V: - - C: 08/08/2016
N: 09/06/2016
V: - - C: 05/08/2016
N: 09/06/2016
V: - - C: - - -
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

Conteúdo
GELATINA. COLÁGENO E PRODUTOS ALTAMENTE REFINADOS DE ORIGEM ANIMAL.
A Delegação da União Europeia notifica adoção do Regulamento e Execução (EU) 2016/759 da
Aplicável a todos os Comissão, de 28.04.2016, com o qual dispõe a confecção de uma lista de terceiros países ou parte de
países
terceiros países e territórios a partir dos quais os Estados Membros devêm autorizar a introdução na
União de determinados produtos de origem animal, estabelecem-se os requisitos relativos aos
certificados, modifica-se o Regulamento (CE) nº 2074/2005 e revoga-se a Decisão 2003/812/CE.
NOVA LEI DE SAÚDE ANIMAL. A União Europeia comunica adoção do Regulamento (EU) nº
Aplicável a todos os
2016/429 sobre doenças transmissíveis dos animais (Lei da Saúde Animal) que constitui um novo
países
quadro legal para a saúde animal da União Europeia.

G/SPS/N/EU/140/Add.3

União Européia

G/SPS/GEN/1492

União Européia

WT/REG/W/44/Corr.1*
G/C/W/402/Corr.1
G/SPS/GEN/820/Corr.1 S/

Secretariado

G/SPS/N/ARE/74

Emirados Árabes
Unidos

África do Sul

CARNE DE AVES E OVOS DE MESA. Notifica o levantamento da proibição temporária sobre as
importações de carne de aves, ovos de mesa e seus produtos de procedência da África do Sul.

G/SPS/N/ARG/190

Argentina

Austrália

ESTACAS-HASTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. Estabelece os requisitos fitossanitários para a
importação de estacas-haste de cana-de-açúcar (Saccharum officinarum) de procedência da
Austrália.

G/SPS/N/KOR/538

Coreia do Sul

G/SPS/N/USA/2843/Add.1

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/USA/2862/Add.1

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/USA/2863

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os
Corrige todas as referências aos territórios em questão que deverão ler-se “Ilhas Malvinas”.
países

Aplicável a todos os
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. Propõe alterações aos padrões e especificações para os alimentos.
países

Datas (*)

Link

N: 10/06/2016
V: 07/06/2016
C: - - N: 10/06/2016
V: 09/03/2016
C: - - N: 09/06/2016
V: - - C: - - N: 13/06/2016
V: 07/06/2016
C: - - N: 13/06/2016
V: - - C: 12/08/2016
N: 13/06/2016
V: - - C: 12/08/2016
N: 13/06/2016
V: 08/04/2016
C: - - -

TOLERÂNCIA DE AGROTÓXICO FLUAZINAM. Comunica correção da omissão das hortaliças
Aplicável a todos os
cucurbitáceas, grupo 9 que foram inadvertidamente omitidas na publicação do regulamento final
países
relativo à adição de certas commodities ao 40 CFR 180.574.
SUBSTÂNCIAS EM CONTATO COM ALIMENTOS. Notifica modificação de conteúdo por
N: 13/06/2016
Aplicável a todos os correção do anúncio a respeito da petição apresentada por certas instituições propondo alterar e/ou
V: - - países
revogar regulamentos específicos para não mais fornecer o uso de especificados orto-ftalatos em
C: - - contato com alimentos.
N: 13/06/2016
Aplicável a todos os MÚLTIPLOS PRODUTOS. Notifica regulamentação que estabelece as tolerâncias de resíduos
V: 01/06/2016
países
(LMRs) do agrotóxico FLUENSULFONE em múltiplas 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

Notificados

G/SPS/N/USA/2864

Estados Unidos da
América

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/1137

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/1138

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/1139

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/1140

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/1141

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/1142

Brasil

Aplicável a todos os
países

Conteúdo
MÚLTIPLOS PRODUTOS. Comunica revogação de determinadas tolerâncias (LMRs) em
seguimento para cancelamento de registros de produtos ou usos para o acefato, aldicarb,
azinfos-metilo, etridiazol, fenarimol, imazametabenze-metilo, tepraloxidima, tiazopir e
tralcoxidime, e revoga isenções de tolerância para determinados ingredientes ativos de agrotóxicos.
CULTURA DA BANANA. A ANVISA comunica abertura de consulta de pública, por trinta dias,
com proposta de Resolução que dispõe diminuir o intervalo de segurança na cultura da banana,
modalidade de emprego (aplicação) foliar do agrotóxico AZOXISTROBINA.
MILHO, CAFÉ, AVEIA, CENTEIO, CEVADA E TRITICALE, MILHETO E SORGO. A
ANVISA comunica abertura de consulta pública, por trinta dias, com proposta de Resolução que
dispõe incluir a cultura do milho, na modalidade de emprego foliar, com seu LMR; incluir a
modalidade de emprego foliar na cultura do café sem alteração do LMR, incluir as culturas de aveia,
centeio, cevada e triticale, na modalidade de emprego (aplicação foliar) com o respectivo limite
máximo residual (LMR); incluir as culturas de milheto e sorgo, com o respectivo LMR, na
monografia do ingrediente ativo de agrotóxico ACETAMIPRIDO.
AMENDOIM, CAFÉ, CENOURA, CULTURA DA PASTAGEM. A ANVISA comunica abertura
de consulta pública, por trinta dias, com proposta de Resolução que dispõe incluir as culturas de
amendoim, café, cenoura, cultura da pastagem e seus respectivos LMRs, na monografia do
ingrediente ativo de agrotóxico BIFENTRINA.
MILHETO E SORGO. A ANVISA comunica abertura de consulta pública, por trinta dias, com
proposta de Resolução que dispõe incluir a cultura de milheto e sorgo com o LMR, na monografia
do ingrediente ativo de agrotóxico CIPERMETRINA.
ALGODÃO, ARROZ, CANA-DE-AÇÚCAR E MILHO. A ANVISA comunica abertura de
consulta pública, por trinta dias, com proposta de Resolução que dispõe incluir as culturas de
algodão, arroz, cana-de-açúcar e milhos com seus respectivos LMRs, na monografia do ingrediente
ativo de agrotóxico CARFENTRAZONA-ETÍLICA.
FEIJÃO, CENTEIO E TRITICALE, MILHETO E SOJA. A ANVISA comunica abertura de
consulta pública, por trinta dias, com proposta de Resolução que dispõe incluir as culturas de feijão,
centeio e triticale, e milheto, com seus respectivos LMRs e alterar o limite máximo de resíduo
(LMR) da cultura da soja, na monografia do ingrediente ativo de agrotóxico
ALFA-CIPERMETRINA.

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

Datas (*)

Link

N: 13/06/2016
V: 01/06/2016
C: - - N: 14/06/2016
V: - - C: 07/07/2016

N: 14/06/2016
V: - - C: 07/07/2016

N: 14/06/2016
V: - - C: 07/07/2016
N: 14/06/2016
V: - - C: 07/07/2016
N: 14/06/2016
V: - - C: 07/07/2016
N: 14/06/2016
V: - - C: 07/07/2016
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

G/SPS/N/BRA/1143

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/1144

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/1145

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/1146

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/ARG/191

Argentina

Brasil

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

Emirados Árabes
Unidos

G/SPS/N/BRA/1147

Brasil

G/SPS/N/BRA/1148

Brasil

Conteúdo
AMENDOIM, FUMO E MELÃO. A ANVISA comunica abertura de consulta pública, por trinta
dias, com proposta de Resolução que dispõe incluir as culturas de amendoim, fumo e do melão com
os
respectivos
LMRs,
na
monografia
do
ingrediente
ativo
de
agrotóxico
CLORANTRANILIPROLE.
BANANA, FEIJÃO. A ANVISA comunica abertura de consulta pública, por trinta dias, com
proposta de Resolução que dispõe diminuir o intervalo de segurança na cultura da banana, e
diminuir o LMR e intervalo de segurança na cultura do feijão, na monografia do ingrediente ativos
de agrotóxico DIFENOCONAZOL.
BRÓCOLIS, COUVE, COUVE-FLOR, COUVE CHINESA E COUVE-DE-BRUXELAS;
ABACATE ANONÁCEAS, CACAU, KIWI, MAMÃO, MARACUJÁ, E ROMÃ. A ANVISA
comunica abertura de consulta pública, por trinta dias, com proposta de Resolução que dispõe
incluir a cultura de brócolis, couve, couve-flor, couve chinesa e couve-de-bruxelas com o respectivo
LMR e IS e incluir abacate, anonáceas, cacau, kiwi, mamão, maracujá, e romã com o respectivo
LMR e IS, na monografia do ingrediente ativo de agrotóxico ESPINOSADE.
GIRASSOL. A ANVISA comunica abertura de consulta pública, por trinta dias, com proposta de
Resolução que dispõe incluir a cultura do girassol no tratamento de sementes com o limite máximo
de resíduos (LMR) de 0,01 mg/kg e IS não determinado, na monografia do ingrediente ativo de
agrotóxico FIPRONIL.
MERCADORIAS DISSEMINADORAS DA PRAGA AETHINA TUMIDA. Notifica normativa
que dispõe sobre declaração de estado de alerta sanitário em todo o território nacional argentino pelo
motivo da presença de focos de Aethina tumida no Brasil.

Aplicável a todos os CÃES E GATOS VIVOS. Comunica a adoção do Decreto que dispõe sobre os princípios e
países
requisitos regulamentares para a exportação aos Emirados Árabes Unidos de cães e gatos vivos.
CAFÉ. A ANVISA comunica abertura de consulta pública, por trinta dias, com proposta de
Aplicável a todos os
Resolução que dispõe incluir a cultura do CAFÉ, na aplicação foliar, com o respectivo LMR e IS, na
países
monografia do ingrediente ativo de agrotóxico FLUXAPIROXADE.
ERVILHA. A ANVISA comunica abertura de consulta pública, por trinta dias, com proposta de
Aplicável a todos os
Resolução que dispõe alterar o limite máximo de resíduos – LMR para a cultura ervilha, na
países
monografia do ingrediente ativo de agrotóxico IMIBENCONAZOL.

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

Datas (*)

Link

N: 14/06/2016
V: - - C: 07/07/2016
N: 14/06/2016
V: - - C: 07/07/2016

N: 14/06/2016
V: - - C: 07/07/2016

N: 14/06/2016
V: - - C: 07/07/2016
N: 14/06/2016
V: 09/06/2016
C: - - N: 14/06/2016
V: - - C: - - N: 14/06/2016
V: - - C: 07/07/2016
N: 14/06/2016
V: - - C: 07/07/2016
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

G/SPS/N/BRA/1149

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/1150

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/BRA/1151

Brasil

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CAN/1033

Canadá

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CAN/1034

Canadá

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CAN/1035

Canadá

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/COD/1

Congo, República
Democrática do
(antigo Zaire)

Conteúdo
GIRASSOL. A ANVISA comunica abertura de consulta pública, por trinta dias, com proposta de
Resolução que dispõe incluir a cultura do girassol na modalidade de emprego tratamento de
sementes, com o respectivo LMR e IS não determinado, na monografia do ingrediente ativo de
agrotóxico PIRACLOSTROBINA.
GIRASSOL. A ANVISA comunica abertura de consulta pública, por trinta dias, com proposta de
Resolução que dispõe incluir a cultura do girassol, com limite máximo de resíduos (LMR) DE 0,01
mg/kg e IS não determinado, na monografia do ingrediente ativo TIOFANATO-METÍLICO.
ALGODÃO, AMENDOIM, FUMO, MAÇÃ, MELÃO E SOJA. A ANVISA comunica abertura de
consulta pública, por trinta dias, com proposta de Resolução que dispõe alterar o LMR na cultura do
algodão; incluir na cultura do amendoim, modalidade de emprego no solo, LMR, IS não
determinado; incluir modalidade de emprego tratamento de mudas na bandeja antes do plantio na
cultura do fumo; aumentar o LMR na cultura da maçã; alterar o LMR na cultura do melão; incluir a
modalidade de emprego tratamento de mudas na bandeja antes do plantio na cultura do melão;
aumentar o LMR na cultura da pastagem e incluir a cultura da soja, modalidade de emprego
(aplicação) solo, com LMR de 0,02 mg/kg e IS não determinado, na monografia do ingrediente
ativo TIAMETOXAM.
ACETATO DE POTÁSSIO E POTÁSSIO DIACETATO. A Direção de Alimentos do Ministério da
Saúde canadense propõe habilitar o uso de acetato de potássio e potássio diacetato como
conservantes em carnes e produtos de carne de aves.
CARNOBACTERIUM DIVERGENS. A Direção de Alimentos do Ministério da Saúde canadense
propõe habilitar o uso de um novo aditivo alimentar, Carnobacterium divergens M35, como um
conservante antimicrobiano em fatias frias defumadas de salmão prontas para comer e fatias frias
defumadas de trutas prontas para comer.
RESÍDUOS DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS. A Direção de Alimentos do Ministério da
Saúde canadense propõe alterar a lista de limites máximos de resíduos (LMRs) para os
medicamentos veterinários em alimentos .

Datas (*)

Link

N: 14/06/2016
V: - - C: 07/07/2016
N: 14/06/2016
V: - - C: 07/07/2016

N: 14/06/2016
V: - - C: 07/07/2016

N: 14/06/2016
V: - - C: 20/08/2016
N: 14/06/2016
V: - - C: 20/08/2016

N: 14/06/2016
V: - - C: 16/08/2016
N: 14/06/2016
Aplicável a todos os TODOS OS VEGETAIS E PRODUTOS VEGETAIS. Notifica projeto de proposta de Lei que diz
V: - - países
respeito às regulamentações fitossanitárias em geral.
C: 13/08/2016

(*) 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
G/SPS/N/COD/2

Notificadores
Congo, República
Democrática do
(antigo Zaire)

G/SPS/N/AUS/363/Add.10

Austrália

G/SPS/N/PER/154/Add.1

Peru

G/SPS/N/PER/507/Add.2

Peru

G/SPS/N/PER/533/Add.2

Peru

G/SPS/N/RUS/23/Add.2

Rússia

G/SPS/N/USA/2865

Estados Unidos da
América

G/SPS/GEN/1493

ISO

G/SPS/GEN/1494

União Européia

Notificados

Conteúdo

Aplicável a todos os TODOS OS VEGETAIS E PRODUTOS VEGETAIS. Notifica Decreto que abrange os
países
regulamentos fitossanitários em geral.
INSTRUMENTO LEGISLATIVO DE BIOSSEGURANÇA. A Delegação australiana comunica que
Aplicável a todos os
o Departamento de Agricultura e Recursos Hídricos lembra aos stakeholders e clientes da indústria
países
que o Instrumento de Biossegurança de 2015 começa hoje, 16 de junho de 2016.
MUDAS DE MORANGO. A Delegação peruana notifica a retirada da praga Podosphaera aphanis
Argentina
dos requisitos fitossanitários para importação de mudas de morango (Fragaria ananassa), de origem
e procedência da Argentina.
PLANTAS DE FRAMBOESA. A Delegação peruana notifica a exclusão da praga Podosphaera
Chile
aphanis dos requisitos fitossanitários para a importação de plantas de framboesa (Rubus idaeus), de
origem e procedência do Chile.
PLANTAS DE MORANGUEIRO. A Delegação peruana notifica a exclusão da praga Podosphaera
Chile
aphanis dos requisitos fitossanitários para a importação de plantas de morangueiro (Fragaria x
ananassa), de origem e procedência do Chile.
ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. A Delegação russa notifica a entrada
Aplicável a todos os em vigor das Decisões do Colegiado da União Econômica Eurasiática nº 63 e 64, de 07.06.2016
países
sobre as alterações aos requisitos veterinários comuns (veterinário e sanitário), adotados pela
Decisão da Comissão da União Aduaneira (CU) nº 317, a partir de 18.06.2010.
ADITIVOS ALIMENTARES AROMATIZANTES SINTÉTICOS. Notifica que a FDA entrou com
uma petição, apresentada pelo Centro de Pesquisa e Informação “Styrene” que requer que sejam
Aplicável a todos os
alterados os regulamentos americanos de aditivos alimentares para não mais fornecer a utilização de
países
estireno como uma substância aromatizante sintética e adjuvante em alimentos, por que os usos de
estireno foram abandonados.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES. A Organização Internacional de Normas (ISO) apresenta
Aplicável a todos os
documento de informações como parte de atualizações contínuas e comunicação entre o Comitê SPS
países
e a Secretaria Central da ISO.
REVISÃO EM CURSO DOS LMRs. DE AGROTÓXICOS. A Delegação da U.E. comunica nota
Aplicável a todos os aos países Membros da OMC que explica o processo em curso na União Europeia de rever os atuais
países
níveis máximos de resíduos (LMR) de agrotóxicos; descreve como os países não pertencentes à UE
podem contribuir ativamente para o processo de revisão.

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

Datas (*)
N: 14/06/2016
V: 18/11/2005
C: 13/08/2016
N: 16/06/2016
V: 16/06/2016
C: - - N: 16/06/2016
V: 09/06/2016
C: - - N: 16/06/2016
V: 09/06/2016
C: - - N: 16/06/2016
V: 09/06/2016
C: - - -

Link

N: 16/06/2016
V: 30/07/2016
C: - - N: 16/06/2016
V: - - C: 15/08/2016
N: 16/06/2016
V: - - C: - - N: 17/06/2016
V: - - C: - - -
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

Notificados

G/SPS/GEN/1495

OIRSA

Aplicável a todos os
países

G/SPS/GEN/1496

Peru

Aplicável a todos os
países

G/SPS/GEN/1497

Secretariado

Aplicável a todos os
países

G/SPS/GEN/1498

Secretariado

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/EU/166

União Européia

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/KOR/539

Coreia do Sul

G/SPS/N/PER/520/Add.2

Peru

G/SPS/N/THA/232/Rev.1

Tailândia

G/SPS/GEN/1500

IICA

Conteúdo
ATIVIDADES DO OIRSA. O Órgão Internacional Regional de Sanidade Agropecuária – OIRSA
comunica aos Membros Informe das atividades em relação ao Acordo sobre a aplicação das medidas
SPS da OMC perante a LXVI Reunião desse Comitê de fevereiro a maio de 2016.
REQUISITOS SANITÁRIOS PARA ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS. A Delegação do Peru
informa aos Membros sobre a recente revisão dos requisitos sanitários para a importação de
alimentos processados industrialmente, com exceção dos produtos pesqueiros e aquícolas.
ATUALIZAÇÃO SOBRE A OPERACIONALIZAÇÃO DA STDF. A Secretaria da OMC apresenta
aos Membros uma atualização da operacionalização do Fundo para a Aplicação de Normas e o
Fomento do Comércio (STDF) que é uma parceria global que mantêm os países em
desenvolvimento para implementar normas de segurança alimentar internacional, de saúde animal e
vegetal, orientações e recomendações para ganhar e manter acesso aos mercados.
WORKSHOP SOBRE LMRs. A Secretaria da OMC comunica aos Membros que está organizando
um workshop especial sobre limites máximos de resíduos (LMRs) a ser realizado em Genebra,
Suíça, na segunda-feira 24 e terça-feira 25 de 2016; apresenta projeto de programa.
SUBSTÂNCIAS ATIVAS DE AGROTÓXICOS. Notifica projeto de Regulamento da Comissão
Europeia que estabelece os critérios científicos para a determinação das propriedades dos
disruptores endócrinos visando aprovação de substâncias ativas para o uso em produtos de proteção
vegetal em conformidade com o Regulamento (CE) 1107/2009.

Datas (*)
N: 17/06/2016
V: - - C: - - N: 17/06/2016
V: - - C: - - -

Link

N: 17/06/2016
V: - - C: - - N: 17/06/2016
V: - - C: - - N: 20/06/2016
V: 01/01/2017
C: 19/08/2016

N: 20/06/2016
Aplicável a todos os PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. Notifica proposta de alteração à Regulamentação sobre a avaliação
V: - - países
da segurança de produtos alimentícios geneticamente modificados.
C: 19/08/2016
N: 20/06/2016
MUDAS DE FRAMBOESA. Retira a praga Podosphaera aphanis dos requisitos fitossanitários para
México
V: 09/06/2016
a importação de estacas mudas de framboesa (Rubus idaeus) de origem e procedência do México.
C: - - CARNE BOVINA E SEUS PRODUTOS. O Ministério de Saúde Pública (MOPH) propõe revisar a N: 20/06/2016
Aplicável a todos os
notificação do MOPH concernente aos requisitos de importação para alimentos com risco de V: 21/07/2016
países
Encefalopatia Espongiforme Bovina.
C: 20/07/2016
AÇÕES ORIENTADAS À IMPLEMENTAÇÃO DO ACORDO SPS. O Instituto Interamericano de
N: 20/06/2016
Aplicável a todos os Cooperação para a Agricultura – IICA apresenta aos Membros algumas ações ou atividades
V: - - países
orientadas à implementação do Acordo SPS.
C: - - -

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

Página 13/18

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/GEN/1499

OIE

Aplicável a todos os
países

G/SPS/GEN/1160/Add.4

Japão

Aplicável a todos os
países

G/SPS/GEN/1501

CODEX

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/ALB/191

Albânia

Sérvia

G/SPS/N/THA/155/Rev.1/Ad
d.2

Tailândia

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/IND/143/Corr.1

Índia

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CAN/870/Add.1

Canadá

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/CRI/170

Costa Rica

Aplicável a todos os
países

G/SPS/N/TPKM/402

Taiwan

Aplicável a todos os
países

Datas (*)
N: 21/06/2016
66ª REUNIÃO DO COMITÊ SPS. A Organização Mundial de sanidade animal (OIE) apresenta à
V: - - comunidade internacional uma atualização para informação dos Membros do 66º Comitê SPS.
C: - - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO. A Delegação japonesa
N: 21/06/2016
apresenta aos Membros informações sobre as provisões de assistência técnica relacionadas a SPS a
V: - - partir do ano fiscal japonês de 2015, em resposta à solicitação da Secretaria da OMC na rubrica
C: - - G/SPS/W/101.
INFORMAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES. A Secretaria do Codex Alimentarius apresenta aos
N: 21/06/2016
Membros informações em relação às sessões das últimas reuniões do Comitê SPS (março 2016),
V: - - Comitê sobre aditivos alimentares, Comitê sobre contaminantes em alimentos e Comitê sobre os
C: - - resíduos de pesticidas.
ANIMAIS VIVOS (BOVINOS), CARNE "IN NATURA" DE BOVINOS, SÊMEN DE BOVINO. N: 22/06/2016
Notifica ato normativo que fornece algumas medidas protetoras contra o surto de Dermatite Nodular V: 16/06/2016
contagiosa no distrito de “Pcinjski” na Sérvia.
C: - - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. Notifica adoção e entrada em vigor do projeto de normativa do
N: 22/06/2016
Ministério de Saúde Pública (MOPH) tailandês sobre os produtos alimentares obrigados a levar
V: 18/10/2016
rotulagem nutricional e quantidades diárias de referência – Rotulagem GDA (do inglês “Guideline
C: - - Daily Amounts”.
N: 22/06/2016
IMPORTAÇÃO DE AVES E PRODUTOS AVÍCOLAS. Notifica correção do item 8 da notificação
V: - - G/SPS/N/IND/143, de 20/04/2016, visando refletir adequadamente a norma internacional pertinente.
C: - - N: 22/06/2016
ISOFETAMID. Comunica ter estabelecido os limites máximos de resíduos (LMRs) do agrotóxico
V: 02/06/2016
ISOFETAMID em várias commodities alimentícias.
C: - - FERTILIZANTES. Notifica regulamento técnico com o qual estabelece as tolerâncias e os limites N: 22/06/2016
permitidos na concentração dos elementos, metais pesados e impurezas nos fertilizantes e nas V: - - emendas, incluindo as matérias-primas registradas para sua comercialização na Costa Rica.
C: 10/08/2016
ALIMENTOS E PRODUTOS RELACIONADOS SOB OS SEIS CÓDIGOS CCC ESPECÍFICOS. N: 22/06/2016
Notifica os requisitos de inspeção para importação para as commodities classificadas sob os seis V: 01/08/2016
códigos CCC específicos se são utilizados para propósitos alimentícios.
C: 21/08/2016

(*) 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/GEN/1502

Israel

G/SPS/N/CAN/999/Add.1

Canadá

G/SPS/N/CHL/522/Add.1

Chile

G/SPS/N/CRI/171

Costa Rica

G/SPS/N/PHL/328

Filipinas

G/SPS/N/KOR/248/Add.8

Coreia do Sul

G/SPS/GEN/1503

Secretariado

G/SPS/N/CAN/1036

Canadá

Notificados

Conteúdo
Datas (*)
SENSIBILIZAÇÃO SOBRE O ESTABELECIMENTO DAS DIPUTAS DA IPPC E OIE. A
Delegação israelita apresenta aos Membros preocupação sobre as questões atuais de comércio não
N: 23/06/2016
Aplicável a todos os resolvidas e levanta a sensibilização sobre o estabelecimento das controvérsias da IPPC e OIE /
V: - - países
mecanismos de anulação e que esses mecanismos podem e deveriam ser usados pelos Membros para
C: - - ajudar a resolver as questões de comércio específicas num nível técnico e específico antes, ou
simultaneamente com os trabalhos do Comitê SPS.
N: 23/06/2016
Aplicável a todos os AGROTÓXICO BUPROFEZINA. A Delegação canadense notifica adoção dos limites máximos de
V: 14/06/2016
países
resíduos (LMRs) do agrotóxico BUPROFEZINA em diversos produtos alimentícios.
C: - - MAQUINARIA USADA. A Delegação chilena notifica adoção e entrada em vigor do projeto de
N: 23/06/2016
Aplicável a todos os normativa do Serviço Agrícola e Pecuário, que estabelece os requisitos fitossanitários para a
V: 20/06/2016
países
importação, aquisição temporária e o trânsito de maquinaria usada que indica e derroga a Resolução
C: - - nº 2.979, de 2001.
BANANA-COMPRIDA. Notifica normativa que estabelece os requisitos fitossanitários para o N: 23/06/2016
Panamá
ingresso de frutos frescos de banana (Musa x paradisíaca) a granel para a indústria, originárias do V: 23/06/2016
Panamá.
C: - - ANIMAIS VIVOS, AVES, OVOS, OUTRO PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. Notifica
N: 23/06/2016
normativa que estabelece proibição temporária às importações de aves selvagens e domésticas
Itália
V: 31/05/2016
incluindo carne de aves, pintos de um dia, ovos e sêmen originário da província de Ferrara,
C: - - Emilia-Romagna, Itália, em decorrência do surto de influenza aviária altamente patogênica (HPAI).
HOSPEDEIRO PROIBIDO. Notifica ter adicionado um hospedeiro vegetal de Radopholus similis,
N: 23/06/2016
Aplicável a todos os uma das pragas quarentenárias da Coreia e que a importação de partes subterrâneas de Ficus
V: - - países
bejamiana, procedentes de regiões especificadas no documento, estão proibidas de remessa com
C: - - certificado fitossanitário, embarcados em e depois de 28 de junho de 2016.
RELATÓRIO DA SADC. A Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral apresenta à N: 27/06/2016
Aplicável a todos os
Comunidade da OMC relatório para a Reunião de 30 de junho a 1º de julho de 2016 do Comitê SPS V: - - países
da OMC, sobre as atividades SPS.
C: - - MONOÉSTERES DE SACAROSE. O Ministério da Saúde Canadense notifica proposta para
N: 27/06/2016
Aplicável a todos os habilitar o uso de monoésteres de sacarose de ácido láurico, palmítico ou esteárico como
V: - - países
emulsionantes em bebidas não-padronizadas, concentrados de bebidas não-padronizadas, e misturas
C: 30/08/2016
de bebidas não padronizadas.

(*) 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/PER/645

Peru

G/SPS/N/PER/646

Peru

G/SPS/N/MEX/296/Add.1

México

G/SPS/N/CAN/597/Add.3

Canadá

G/SPS/N/CAN/597/Add.4

Canadá

Aplicável a todos os LISTAS DE ADITIVOS ALIMENTARES PERMITIDOS. O Ministério da Saúde canadense
países
notifica adoção e entrada em vigor sobre a modificação das listas de aditivos alimentares permitidos.

G/SPS/N/CAN/910/Add.1

Canadá

ALTERA OS REGULAMENTOS DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. O Ministério da Saúde
Aplicável a todos os
Canadense notifica adoção e entrada em vigor dos regulamentos que alteram os regulamentos de
países
alimentos e medicamentos (alimentos – vários assuntos).

G/SPS/GEN/1504

CIPV

Aplicável a todos os RELATÓRIO DA SECRETARIA DA CIPV. A Secretaria da Convenção Internacional para a
países
Proteção dos Vegetais apresenta aos Membros relatório relativo ao período de abril a junho 2016.

G/SPS/N/AUS/389

Austrália

G/SPS/N/PER/647

Peru

G/SPS/N/PER/648

Peru

Notificados

Conteúdo
SEMENTES DE AMENDOIM. Notifica projeto de normativa, em consulta pública, para
Egito
estabelecer os requisitos fitossanitários para a importação de sementes de amendoim (Arachis
hypogaea) de origem e procedência do Egito.
SEMENTES DE CENOURA. Notifica projeto de normativa para estabelecer os requisitos
Japão
fitossanitários para a importação de sementes de cenoura (Daucus carota) de origem e procedência
do Japão.
SEMENTES DE GIRASSOL. Notifica adoção e entrada em vigor da normativa que estabelece os
Bulgária
requisitos fitossanitários para a importação de semente de girassol (Helianthus annuus) (exceto para
plantio), sem casca, originária e de procedência da Bulgária.
ALTERAÇÃO DOS REGULAMENTOS DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. O Ministério
Aplicável a todos os
da Saúde do Canadá notifica adoção, publicação e entrada em vigor das alterações aos
países
Regulamentos de Alimentos e medicamentos.

ALIMENTOS EM GERAL. Notifica proposta de alteração do Código de Padrões dos Alimentos da
Aplicável a todos os Austrália e Nova Zelândia para alinhar certos limites máximos de resíduos (LMRs) para vários
países
químicos agrícolas e veterinários de tal modo que sejam consistentes com outros regulamentos
nacionais.
PLANTAS ENDURECIDAS DE CANA-DE-AÇÚCAR. Notifica proposta de requisitos
México
fitossanitários para a importação ao Peru de plantas endurecidas de cana-de-açúcar (Saccharum
spp.), de origem e procedência do México.
PLANTAS IN VITRO DE CANA-DE-AÇÚCAR. Notifica projeto de normativa para estabelecer os
México
requisitos fitossanitários para a importação de plantas in vitro de cana-de-açúcar (Saccharum spp.),
de origem e procedência do México.

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

Datas (*)
N: 27/06/2016
V: - - C: 26/08/2016
N: 27/06/2016
V: - - C: 26/08/2016
N: 28/06/2016
V: 23/06/2016
C: - - N: 29/06/2016
V: 04/05/2016
C: - - N: 29/06/2016
V: 25/05/2016
C: - - N: 29/06/2016
V: 04/05/2016
C: - - N: 29/06/2016
V: - - C: - - -

Link

N: 29/06/2016
V: - - C: 02/09/2016
N: 29/06/2016
V: - - C: 28/08/2016
N: 29/06/2016
V: - - C: 28/08/2016
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES CADASTRADAS
Número

Notificadores

G/SPS/N/TPKM/353/Add.1

Taiwan

G/SPS/N/USA/2866

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/USA/2867

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/USA/2868

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/USA/2869

Estados Unidos da
América

G/SPS/N/VNM/81

Vietnã

G/SPS/N/IDN/110

Indonésia

G/SPS/N/AUS/390

Austrália

G/SPS/N/IDN/111

Indonésia

Notificados

Conteúdo
Datas (*)
ADITIVOS ALIMENTARES. O Ministério da Saúde e Bem estar de Taiwan notifica entrada em N: 29/06/2016
Aplicável a todos os
vigor das alterações relativas aos padrões para as especificações, escopo, aplicação e limitações dos V: 29/06/2016
países
aditivos alimentares fluoreto de potássio e fluoreto de sódio.
C: - - N: 29/06/2016
Aplicável a todos os MÚLTIPLOS PRODUTOS. Notifica regulamentação que estabelece as tolerâncias para os resíduos
V: 14/06/2016
países
(LMRs) do agrotóxico CLOFENTEZINA em múltiplos produtos.
C: - - MÚLTIPLOS PRODUTOS. Notifica recebimento de vários documentos iniciais de requerimentos N: 29/06/2016
Aplicável a todos os
sobre agrotóxicos solicitando o estabelecimento ou modificação dos regulamentos para os resíduos V: - - países
de químicos de agrotóxicos em várias commodities.
C: 22/07/2016
N: 29/06/2016
Aplicável a todos os MÚLTIPLOS PRODUTOS. Notifica regulamentação que estabelece as tolerâncias para os resíduos
V: 14/06/2016
países
(LMRs) do agrotóxico CLORANTRANILIPROL em várias commodities.
C: - - TODAS AS COMMODITIES ALIMENTÍCIAS. Notifica regulamento que estabelece uma exceção
N: 29/06/2016
Aplicável a todos os do requerimento de uma tolerância (LMR) para os resíduos da cepa PTA-4838 de Bacillus
V: 24/06/2016
países
amyloliquefaciens em todas as commodities alimentícias quando aplicado ou utilizados como
C: - - fungicida, nematicida, ou regulador de crescimento vegetal.
SÊMEN BOVINO. Projeto de regulamento técnico nacional sobre a gestão e
N: 29/06/2016
Aplicável a todos os controle de qualidade de sêmen bovino, incluindo os requisitos gerais de duração, requisitos
V: - - países
técnicos sobre a qualidade, rotulagem, armazenamento, transporte, método de teste, regulamento
C: 28/08/2016
relativo ao registro e os testes de produtividade individual.
AUXILIARES DE PROCESSAMENTO DE ENZIMA. Notifica regulamento que trata dos usos de N: 30/06/2016
Aplicável a todos os
enzimas e agentes de imobilização de enzimas como auxiliares de processamento na elaboração de V: 02/06/2016
países
alimentos.
C: 29/08/2016
Canadá, Estados
Unidos da América,
N: 30/06/2016
Japão, Nova Zelândia SÊMEN DE ABELHA. Notifica revisão final das condições de importação para sêmen de abelhas. V: 20/06/2016
(Aotearoa), União
C: - - Européia
N: 30/06/2016
Aplicável a todos os BEBIDAS ALCOÓLICAS. Notifica projeto de regulamento com o qual estabelece a segurança e
V: - - países
padrão de qualidade, rotulagem e publicidade de bebidas alcoólicas.
C: 29/08/2016

(*) 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

G/SPS/N/KOR/540

Coreia do Sul

Notificados

Conteúdo
Datas (*)
LABORATÓRIOS DE TESTES. Notifica proposta de alteração da regulamentação compulsória da
N: 30/06/2016
Aplicável a todos os Lei sobre Testes e Inspeção de Alimentos e Medicamentos e que visa permitir que os registros das
V: - - países
provas e as atividades de inspeção sejam documentados não somente em papel, mas também em
C: 29/08/2016
formato eletrônico.

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