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Este protocolo foi assinado em 13, de novembro, de 2019, em duas vias, nas versões em

português, chinês e inglês, e deverá entrar em vigor na data de sua assinatura. Cada Parte deverá manter

uma cópia das três versões do texto igualmente válidas. Em caso de divergência de interpretação,

prevalecerá a versão em inglês. Este protocolo é válido por três anos. Após esse período, ambas as Partes

revisarão a implementação do protocolo para determinar se disposições relevantes serão revisadas. Se

nenhuma das Partes propuser modificações ou a rescisão do protocolo com antecedência de seis meses

do término do prazo de vigência, o protocolo deverá ser renovado automaticamente por períodos

consecutivos de três anos adicionais.

Representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento da República Federativa do Brasil

Representante da Administração Geral de

Aduanas da República Popular da China

ANEXO I

LISTA DE PRAGAS DE PREOCUPAÇÃO DO BRASIL ASSOCIADAS A PERAS FRESCAS DA CHINA E

DE MEDIDAS FITOSSANITÁRIAS CORRESPONDENTES

PRAGAS MEDIDAS FITOSSANITÁRIAS

Amphitetranychus viennensis

Tetranychus kanzawai

Tetranychus truncatus

 Programa de Gestão e Controle de Pragas

 Inspeção visual em campo

 Empacotamento

 Limpeza com compressor de ar

 Inspeção das exportações

Bactrocera dorsalis

Cydia pomonella

Cydia inopinata

 Programa de Gestão e Controle de Pragas

 Captura por armadilha

 Inspeção visual em campo

 Empacotamento

 Inspeção das exportações

Acrobasis pyrivorella

Adoxophyes orana

Carposina sasakii

Conogethes punctiferalis

Euzophera pyriella

Spilonota albicana

 Programa de Gestão e Controle de Pragas

 Inspeção visual em campo

 Empacotamento

 Inspeção das exportações

� Alternaria gaisen

Botryosphaeria berengerianaf. sp. piricola

Monilinia fructigena

Monilinia polystroma

 Programa de Gestão e Controle de Pragas

 Inspeção visual em campo

 Empacotamento

 Inspeção das exportações

ANEXO II

As peras frescas a serem exportadas para o Brasil devem estar acompanhadas de Certificado

Fitossanitário emitido pela GACC, que conste a seguinte declaração adicional:

 Para peras frescas da China, exceto paraPyrus sinkiangensis:

"Este lote de peras cumpre com os requisitos especificados no protocolo sobre requisitos

fitossanitários para exportação de peras frescas chinesas para o Brazil e está livre das pragas

quarentenárias de preocupação do Brasil."

 ParaPyrus sinkiangensisde Xinjiang:

"Este lote de peras aromáticas (Pyrus sinkiangensis), provenientes de Xinjiang, na China, cumpre

com os requisitos especificados no protocolo sobre requisitos fitossanitários para exportação de peras

frescas chinesas para o Brazil e está livre das pragas quarentenárias de preocupação do Brasil."

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


