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8ª REVISÃO TRIENAL DO ACORDO TBT/OMC



8ª REVISÃO TRIENAL DO ACORDO TBT –
PRAZOS OMC - W/TBT/450

 1 de junho de 2018: prazo final para a apresentação de propostas
substantivas pelos Membros

 19-21 de junho de 2018: reunião do Comitê TBT (discussão de propostas
substantivas)

 Julho de 2018: circulação pela Secretaria da OMC do primeiro rascunho
do relatório da Revisão

 Final de agosto de 2018: apresentação de comentários escritos pelos
membros sobre o primeiro rascunho

 Final de setembro de 2018: circulação do segundo rascunho do relatório
Trienal

 13-15 de novembro de 2018: reunião do Comitê TBT (adoção da 8ª
Revisão Trienal)



Propostas Brasileiras

PROPOSTA TRANSPARÊNCIA (G/TBT/W/460) – Dupla
notificação nos Comitês SPS e TBT;

 PROPOSTA BOAS PRÁTICAS REGULATÓRIAS –

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
– TRANSPARÊNCIA (G/TBT/W/461) :

Decisão antecipada do que será discutido nas sessões
temáticas; sessão anual sobre Boas Práticas Regulatórias;
Disponibilização de “link” na notificação sobre Avaliação de
Impacto Regulatório; Aperfeiçoamento do sistema de buscas
de STCs



Propostas em circulação

ÁFRICA DO SUL:

- BOAS PRÁTICAS REGULATÓRIAS E TRANSPARÊNCIA
(G/TBT/W/452) - número limitado de vezes em que uma STC
poderia ser levantada; circulação com maior antecedência das
da lista de STCs; maior representatividade dos países nas
sessões temáticas; intercâmbio de experiências dos Comitês
TBTs nacionais; integração e-ping e pontos focais nacionais.

- CERTIFICADOS DE VENDA LIVRE (G/TBT/W/453) -

Trocar o uso de Certificados de Venda Livre por
Procedimentos de Avaliação da Conformidade.



Propostas em circulação

ESTADOS UNIDOS:

- TRANSPARÊNCIA (G/TBT/W/451) – aperfeiçoamento da
comunicação via pontos focais do Acordo TBT;

- NOTIFICAÇÕES (G/TBT/W/464) – aperfeiçoamento das
notificações com a discriminação do produto afetado (Código
HS); maior informação sobre a entrada em vigor das medidas;
discriminação do padrão internacional ao qual a medida se
refere.



Propostas em circulação

JAPÃO:

- FORMATO DE NOTIFICAÇÃO (G/TBT/W/528) – revisão
dos “links” a serem disponibilizados na notificação para dar
acesso a documentos relevantes (normas internacionais,
informações sobre normas domésticas aplicadas a produtos
semelhantes, etc).



Propostas em circulação

NOVA ZELÂNDIA:

- COORDENAÇÃO INTERNA PARA NOTIFICAÇÕES
(G/TBT/W/463) – fomentar discussões sobre boas práticas de
coordenação entre pontos focais e reguladores; incorporar as
recomendações no Guia para Pontos Focais, atualmente em
elaboração.



Propostas em circulação

UNIÃO EUROPEIA:

- PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
(G/TBT/W/462) – desenvolvimento de um guia prático para
orientar os reguladores a escolher o procedimento de
avaliação da conformidade adequado; favorecer o
intercâmbio de experiências de “market surveillance”



Comitê de Barreiras Técnicas ao 
Comércio – OMC

20-22 de março de 2018



Sessão Informal

-Discussão Propostas de Revisão Trienal

-Lista de Organismos que solicitaram status de observador
junto ao Comitê TBT da OMC

-Reapresentação de lista de mecanismos voluntários em
princípios para boas práticas regulatórias



Preocupações Específicas Levantadas 
pelo Brasil:

European Union — Organic production and labelling -
Maté (erva-mate)

European Union — Regulation (EC) No 1107/2009 - non-
renewal of approval of the active substance picoxystrobin



Preocupações Específicas Apoiadas pelo 
Brasil:

European Union – Draft Implementing Regulations 
amending Regulation (EC) No. 607/2009 laying down 
detailed rules for the application of Council Regulation 
(EC) No 479/2008 as regards protected designations of 
origin and geographical indications, traditional terms, 
labelling and presentation of certain wine sector products 
(G/TBT/N/EEC/264; G/TBT/N/EEC/264/Add. 1)

Levantada por: Argentina e Estados Unidos



Preocupações Específicas Apoiadas pelo 
Brasil:

 European Union — Revised Proposal for the 
Categorization of Compounds as Endocrine Disruptors of 
19 February 2013 by DG Environment (G/TBT/N/EU/383, 
G/TBT/N/EU/384, G/SPS/N/EU/166)

Levantada por: Canadá e Estados Unidos

Apoiada por: Argentina, Austrália, Brasil, Colômbia, 
Guatemala, Panamá, Rússia e Tailândia.



Preocupações Específicas Apoiadas pelo 
Brasil:

 Indonesia — Halal Product Assurance Law No. 33 of 2014 

Levantada por: Estados Unidos e União Europeia

Apoiada por: Austrália e Brasil



Preocupações Específicas contra o Brasil:

Brazil — Draft Ordinance Act Nº. 374, 27 November 2014 
(Portaria SDA/MAPA 374/2014) Establishes quality 
requirements for wine and derivatives of grape and wine 
(G/TBT/N/BRA/613, G/TBT/N/BRA/613/Rev 1)

Levantado por: União Europeia

Brazil — Toy Certification; Ordinance No. 89, No. 310 and 
draft administrative rule No. 321 (G/TBT/N/BRA/612, 
G/TBT/N/BRA/612/Add.1

Levantada por: União Europeia



Reuniões Bilaterais:

Arábia Saudita

Canadá

Estado Unidos

 Indonésia

União Europeia



Negociações Birregionais



EM ANDAMENTO:

Canadá

EFTA

Líbano

Tunísia

União Europeia

INICIANDO:

Coreia do Sul

RECENTES ENTRADA EM VIGOR:

Egito

SACU



E-mail para contato:
dacess@itamaraty.gov.br


