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Barreiras Técnicas ao Comércio

Notificações da Organização Mundial do Comércio
Esta seção apresenta as mais recentes notificações encaminhadas à Organização Mundial do Comércio (OMC),
relativas á entrada em vigor de projetos de regulamentos técnicos e os procedimentos de avaliação da conformidade
associados, identificadas por país emissor e número. Os textos completos dos regulamentos técnicos associados a estas
notificações poderão ser obtidos no site do Inmetro, no endereço www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas.
Caso o exportador deseje, poderá receber as notificações referentes aos países e produtos de seu interesse, em
português, por correio eletrônico, inscrevendo-se gratuitamente no serviço Alerta Exportador! disponível no site do Ponto
Focal de Barreiras Técnicas às Exportações. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail:
barreirastecnicas@inmetro.gov.br.
ÁFRICA DO SUL
G/TBT/N/ZAF/188
Projeto de documento oficial da África do Sul, emitido pelo Departamento de Comércio e Indústria (Department of Trade
and Industry), propondo Regulamento Técnico (VC 8036), que trata das alterações das especificações obrigatórias para
disjuntores de baixa tensão incluindo os requisitos de avaliação da conformidade (6 páginas, disponíveis em Inglês).
G/TBT/N/ZAF/189
Projeto de documento oficial da África do Sul, emitido pelo Departamento de Agricultura, Florestas e Pesca (Department
of Agriculture, Forestry and Fisheries), propondo Regulamento Técnico relativo à classificação, embalagem e marcação
de Lichias destinadas à venda na República da África do Sul (11 páginas, disponíveis em Inglês).
ARÁBIA SAUDITA
G/TBT/N/SAU/847
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de Alimentos e Medicamentos (Saudi
Food and Drug Authority - SFDA), propondo Regulamento Técnico sobre leite em pó e creme de leite em pó para
consumo direto ou uso como insumo na fabricação de produtos derivados (8 páginas, disponíveis em árabe). (leite
integral; leite parcialmente desnatado; leite desnatado)
BAREIN
G/TBT/N/BHR/385
Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Normalização e Metrologia (Bahrain Standards &
Metrology Directorate - BSMD), propondo Regulamento Técnico para Manga em conserva, especificando os requisitos
obrigatórios para rotulagem nos termos da clausula 8ª da GSO 951 (9 páginas, disponíveis em Inglês e 14 páginas,
disponíveis em árabe).
G/TBT/N/BHR/386
Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Normalização e Metrologia (Bahrain Standards &
Metrology Directorate - BSMD), propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos obrigatórios de rotulagem
conforme a cláusula 12 do documento do Golfo GSO 997 sobre carne bovina, de búfalo, carne de carneiro e carne de
cabra, refrigeradas (13 páginas, disponíveis em Inglês e 15 páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/BHR/387
Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Normalização e Metrologia (Bahrain Standards &
Metrology Directorate - BSMD), propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos obrigatórios de rotulagem
para queijo do tipo Danbo (14 páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/BHR/388
Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Normalização e Metrologia (Bahrain Standards &
Metrology Directorate - BSMD), propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos obrigatórios de rotulagem
para quiabo desidratado (6 páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/BHR/389
Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Normalização e Metrologia (Bahrain Standards &
Metrology Directorate - BSMD), propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos obrigatórios de rotulagem
conforme clausula 8 do documento do Golfo Padrão GSO 717, relacionados com os solventes de extração e seus limites
máximos de resíduos na produção de alimentos para animais e ingredientes alimentares (8 páginas, disponíveis em
árabe e 7 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/BHR/390
Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Normalização e Metrologia (Bahrain Standards &
Metrology Directorate - BSMD), propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos obrigatórios de rotulagem
conforme a cláusula 9 do documento do Golfo GSO 996, relativo a carne bovina, de búfalo, carne de carneiro e carne de
cabra, frescas (6 páginas, disponíveis em Inglês e 9 páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/BHR/391
Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Normalização e Metrologia (Bahrain Standards &
Metrology Directorate - BSMD), propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos obrigatórios de rotulagem
estabelecidos na cláusula 10 do documento do Golfo GSO 1820, relativo a suco de frutas e néctares (27 páginas,
disponíveis em árabe).
G/TBT/N/BHR/392
Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Normalização e Metrologia (Bahrain Standards &
Metrology Directorate - BSMD), propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos obrigatórios de rotulagem
para mel, estabelecidos na cláusula 8 do documento do Golfo GSO 147 (14 páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/BHR/393
Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Normalização e Metrologia (Bahrain Standards &
Metrology Directorate - BSMD), propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos obrigatórios de rotulagem
para leite em pó e creme de leite em pó (8 páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/BHR/394
Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Normalização e Metrologia (Bahrain Standards &
Metrology Directorate - BSMD), propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos obrigatórios de embalagem
e rotulagem estabelecidos para doces orientais (12 páginas, disponíveis em árabe e 8 páginas, disponíveis em Inglês).
G/TBT/N/BHR/395
Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Normalização e Metrologia (Bahrain Standards &
Metrology Directorate - BSMD), propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos obrigatórios de rotulagem
relacionados com manteiga de amendoim, nos termos da cláusula 8 do documento do Golfo GSO 787 (7 páginas,
disponíveis em árabe).
G/TBT/N/BHR/396
Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Normalização e Metrologia (Bahrain Standards &
Metrology Directorate - BSMD), propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos obrigatórios de rotulagem
relacionados com farinha de trigo, nos termos da cláusula 9 do documento Golfo GSO 194 (11 páginas, disponíveis em
Inglês e 12 páginas, disponíveis em árabe).
BRASIL
G/TBT/N/BRA/344/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), com o
objetivo de informar que a Portaria Nº240 de 18 de Maio de 2015, publicada no Diário Oficial de 20 de maio de 2015,
reformulou o artigo 8º da Portaria Nº 357/2014, notificada como documento G/TBT/N/BRA/344/Add.2, fixando novo prazo

(01 de março de 2016), para a avaliação da conformidade de inversores fotovoltaicos de sistemas, de acordo com os
requisitos estabelecidos na Portaria Nº 04/2011 (G/TBT/N/BRA/344/Add.1). (palavras chave: inversor fotovoltaico).
G/TBT/N/BRA/463/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com o
objetivo de informar que o Regulamento Técnico Resolução nº 02/2012, notificada através de G/TBT/N/BRA/463 sobre
requisitos técnicos para fórmulas para nutrição enteral foi publicado como versão final pela Anvisa como a Resolução
RDC nº 21/2015, 15 de maio de 2015 (palavra chave: nutrição; enteral; alimentação).
G/TBT/N/BRA/507/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com o
objetivo de informar que o Regulamento Técnico que estabelece os requisitos técnicos para o Registro de Produtos de
Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes para crianças publicado pela Anvisa como Resolução RDC nº 15/2015, 24 de
abril de 2015 e notificado como G/TBT/N/BRA/507/Add.1, foi retificado com alguns ajustes no seu anexo.
G/TBT/N/BRA/549/Add.1/Corr.1
Adendo ao Projeto de documento oficial do Brasil emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro), com o objetivo de informar a correção da data da Portaria Nº 11 (a ser revogada), mencionada no documento
notificado como G/TBT/N/BRA/ 549/Add.1, que trata de Procedimentos de Avaliação da Conformidade para
Equipamento de Proteção Individual (EPI). A data publicada com um erro involuntário foi: Portaria Nº 11, 11 de Janeiro
de 2012. O correto é Portaria Nº 11, 04 de janeiro de 2011.
G/TBT/N/BRA/567/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia Inmetro, com o objetivo de informar que, o Regulamento Técnico (Portaria Nº 576, de 28 de novembro de 2013),
notificado como documento G/TBT/N/BRA/567, foi aprovado como texto final, por intermédio da Portaria Nº 490, de 6 de
novembro de 2014 e, publicado no Jornal Oficial 216, de 7 de novembro de 2014, como a melhoria dos requisitos de
avaliação da conformidade no âmbito do Programa de Avaliação da Conformidade, do Sistema de Vigilância em Saúde
e, da Política Nacional de Relações de Consumo, objetivando a segurança, por meio de mecanismo de certificação.
G/TBT/N/BRA/636
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com objetivo de
divulgar o Projeto de Resolução Técnica nº 42, 13 de maio de 2015, sobre Boas Práticas de Fabricação para
estabelecimentos que fabricam embalagens de alimentos e a respectiva lista de verificação GMP. (18 páginas,
disponíveis em Português) (palavras chave: embalagem; alimento; comida).
G/TBT/N/BRA/637
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), propondo Regulamento
Técnico sobre a Resolução Técnica Nº 43, 13 de maio de 2015, relativa à alteração da Resolução RDC 17/1999 do
padrão de identidade e qualidade de coração de palmito em conserva especificamente relacionados com as normas de
embalagem. (4 páginas, disponíveis em Português). Esta resolução revoga a Resolução RDC 300/2004 (palavras chave:
palmito; coração de palmito; conserva; embalagem).
G/TBT/N/BRA/638
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro),
propondo Regulamento Técnico sobre requisitos mandatórios proibindo a customização de chupetas e mamadeiras,
considerando o risco para a segurança dos usuários, submetendo-os a potencial asfixia resultante da aspiração ou
ingestão de pequenas peças adicionadas aos produtos por ulteriores alterações ao processo de fabrico original. A
certificação compulsória realizada por Organismo de Certificação de terceira parte produto (OCP), estabelecida no Brasil
e acreditado pelo Inmetro, estabelecidos pela Portaria Nº 34, de 03 de fevereiro de 2009, permanece inalterada.
CANADÁ
G/TBT/N/CAN/403/Add.1
Adendo ao Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Saúde (Department of Health), com o
objetivo de informar que o Regulamento Técnico do Ordenamento sobre a Segurança dos Produtos de Consumo,
notificado como G/TBT/N/CAN/403, de 9 de Dezembro de 2013, foi adotado em 1 de Maio de 2015 como Regras de
Isenção por categoria para produtos para o consumo. (Palavras chave: consumo; produto segurança).

G/TBT/N/CAN/445
Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Transporte (Department of Transport), propondo
Regulamento Técnico que trata da 2ª revisão do documento Nº 120 relacionado com a seleção de pneus e jantes para
veículos a motor com classificação de peso bruto (gross vehicle weight rating - GVWR) maior que 4536 kg (2 páginas,
disponíveis em Inglês e Francês).
G/TBT/N/CAN/446
Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pela Agência de Inspeção Alimentar (Canadian Food Inspection Agency
- CFIA), propondo Regulamento Técnico que altera determinados regulamentos revogando as exigências relacionadas
com pesos padrão e tamanhos de recipientes regulamentados pelo Regulamento para Produtos Lácteos (DPR),
Regulamento para Produtos Maple (MPR - Gênero de árvores ou arbustos comumente conhecido como o bordo,
algumas espécies são aproveitadas para produzir uma espécie de xarope), e do Regulamento para inspeção de pescado
(FIR). As revogações entrarão em vigor no momento do registro. Os requisitos revogados no DPR são aplicáveis aos
produtos lácteos a granel e os do MPR se aplicam ao xarope e açúcar de Maple. Com relação à FIR, os requisitos
revogados se aplicam a um número limitado de produtos, incluindo enlatados haddie chicken (um produto de peixe
branco em flocos), carne de lagosta enlatada, carne de lagosta congelada e carne de lagosta em conserva (palavras
chave: xarope, açúcar, Maple, peixe, lagosta, pescado, produtos lácteos)
G/TBT/N/CAN/447
Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Transporte (Department of Transport), propondo
Regulamento Técnico que altera os Regulamentos de Segurança para Veículos Automotores (Padrões
207,208,209,301.1, 301.2, 1106, 1201, 1202), para atualizar as referências das normas de ensaio e permitir que os
fabricantes utilizem os novos procedimentos de ensaio (11 páginas, disponíveis em Inglês e Francês) (palavras chave:
emissão de ruído, mobilidade na neve, combustível GLP)
CATAR
G/TBT/N/QAT/386
Projeto de documento oficial do Catar, emitido pelo Departamento de Metrologia e Normalização (Standards and
Metrology Department), propondo Regulamento Técnico que trata da farinha de trigo (Triticum aestivum L., Triticum
compactum host, or mixtures thereof), farinha de trigo enriquecida e farinha de trigo enriquecida tratada destinada ao
consumo humano (10 páginas, disponíveis em Inglês, 10 páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/QAT/387
Projeto de documento oficial do Catar, emitido pelo Departamento de Metrologia e Normalização (Standards and
Metrology Department), propondo Regulamento Técnico sobre leite em pó e creme de leite em pó (leite integral parcialmente desnatado - desnatado) para consumo direto ou para uso como insumo na fabricação de outros produtos (8
páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/QAT/388
Projeto de documento oficial do Catar, emitido pelo Departamento de Metrologia e Normalização (Standards and
Metrology Department), propondo Regulamento Técnico sobre carne resfriada e congelada, do tipo carne bovina, carne
de búfalo, carne de carneiro e carne de cabra (9 páginas, disponíveis em Inglês e 12 páginas, disponíveis em árabe).
CHILE
G/TBT/N/CHL/301
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pela Superintendência de Eletricidade e Combustíveis (Superintendencia
de Electricidad y Combustibles - SEC), propondo Regulamento Técnico (PE Nº3/13), que estabelece o procedimento
para certificação de tubos metálicos flexíveis e sistemas de gerenciamento de cabos para instalações elétricas, de
acordo com a extensão e o alcance da norma IEC 61386-1 ed.2.0 (2008-02) e IEC 61386-23 ed. 1.0 (2002-02) (9
páginas, disponíveis em espanhol). (Palavras chave: tubos metálicos; cabos; instalações elétricas)
G/TBT/N/CHL/302
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pela Superintendência de Eletricidade e Combustíveis (Superintendencia
de Electricidad y Combustibles - SEC), propondo Regulamento Técnico (PC Nº 83/1), que trata da análise de protocolo
e/ou ensaios de segurança do produto para combustíveis líquidos para secadoras de tambor rotativas para uso
doméstico (10 páginas, disponíveis em espanhol). (Palavras chave: combustível; secadora).

G/TBT/N/CHL/303
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pela Superintendência de Eletricidade e Combustíveis (Superintendencia
de Electricidad y Combustibles - SEC), propondo Regulamento Técnico (PC Nº 83 / 1-2), que trata da análise de
protocolo e/ou ensaios de produto a gás para uso eficiente de energia para secadoras de tambor rotativos (4 páginas,
disponível em espanhol) (Palavras chave: secadora; gás; energia)
CHINA
G/TBT/N/CHN/1077
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração de Normalização da China (Standardization
Administration of China - SAC), propondo Regulamento Técnico (Parte 6), sobre veículos para combate a incêndio com a
utilização de espuma por ar comprimido, incluindo termos, definições, designação do modelo, requisitos, métodos de
ensaio, regras de inspeção, logotipo, embalagem, transporte e armazenamento de espuma de combate a incêndios de
veículos a ar comprimido (23 páginas, disponíveis em chinês) (palavras chave: espuma, fogo, incêndio, veículo,
bombeiro).
COREIA DO SUL
G/TBT/N/KOR/460/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério da Terra, Infraestrutura e Transportes
(Ministry of Land, Infrastructure and Transport), com o objetivo de informar a alteração do Regulamento Técnico que trata
da execução do ordenamento sobre a gestão de veículos automotores. A notificação especifica que entre as dezoito
peças adicionais do veículo a motor previamente notificadas no documento G/TBT/N/KOR/460, apenas alguns itens
serão incluídos na auto certificação. As datas para entrada em vigor são 1 de julho de 2016 e 1 de janeiro de 2017
(palavras chave: vidros; triângulo; placa; lona de freio; rodas; refletivo, veículo, carro; automóvel)
G/TBT/N/KOR/586
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pela Agência Coreana de Tecnologia e Normalização (Korean
Agency for Technology and Standards - KATS), propondo Regulamento Técnico que trata da alteração do Boletim
Operacional do Ordenamento sobre controle da segurança de aparelhos eletrodomésticos, quanto à inspeção, tensão
nominal, etc. (253 páginas, disponíveis em coreano) (palavra chave: eletrodoméstico).
EGITO
G/TBT/N/EGY/74/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian
Organization for Standardization and Quality), com o objetivo de informar que o prazo para comentários sobre o
Regulamento Técnico que especifica os requisitos essenciais e critérios descritivos para conservas de atum e bonito em
conformidade com norma do Codex Alimentarius Internacional Nº. 70-1981 foi estendido até 2 de Junho de 2015
(palavras chave: conserva; atum; bonito).
G/TBT/N/EGY/75/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian
Organization for Standardization and Quality), com o objetivo de informar que o período para comentários relativo ao
Regulamento Técnico que especifica os requisitos essenciais e critérios descritivos para creme de leite para consumo
direto ou para outros processos de fabricação, em conformidade com a Norma Internacional Codex Nº 288/1976 2010,
substitui o ES Nº 154-2/2005 (Creme Natural) e ES Nº154-4/2005 (Creme de leite fresco, in natura), Decreto Ministerial
Nº. 515/2005, foi estendido até 2 de junho de 2015 (palavras chave: creme de leite; leite)
G/TBT/N/EGY/79/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian
Organization for Standardization and Quality), com o objetivo de informar que o prazo para comentários, relativo ao
Regulamento Técnico que especifica os requisitos essenciais, critérios descritivos para leite em pó e creme de leite em
pó, para consumo direto ou para outros processos de fabricação, foi prorrogado até 2 de Junho de 2015 (Palavras
chave: leite em pó, leite; creme de leite em pó).
G/TBT/N/EGY/83
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), propondo Regulamento Técnico sobre Decreto Ministerial Nº. 975/2014, obrigando os
produtores e importadores a cumprir a norma ES 7820/2014, que estabelece os requisitos específicos de eficiência

energética para máquinas de lavar louça, com o intuito de reduzir o consumo de energia elétrica, através de alguns
procedimentos para medir e calcular o consumo de energia e definir um limite máximo para os valores do consumo de
energia (26 páginas, disponíveis em árabe) (Palavras chave: máquina de lavar; louça; consumo ; energia).
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
G/TBT/N/ARE/257
Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes Unidos, emitido pela Autoridade de Normalização e Metrologia
(Emirates Authority for Standardization and Metrology - ESMA), propondo Regulamento Técnico UAE GCC que trata de
carne bovina, de búfalo, carne de carneiro e carne de cabra, refrigerada ou congelada incluindo características: físicas,
químicas, microbiológicas além de métodos de amostragem e de embalagem, transporte e armazenamento, rotulagem,
etc. (9 páginas, disponíveis em Inglês, 12 páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/ARE/258
Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes Unidos, emitido pela Autoridade de Normalização e Metrologia
(Emirates Authority for Standardization and Metrology - ESMA), propondo Regulamento Técnico UAE GCC, sobre farinha
de trigo (Triticum aestivum L., Triticum compactum Host, or mixtures thereof), do tipo enriquecida, destinada ao consumo
humano (10 páginas, disponíveis em Inglês e 10 páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/ARE/259
Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes Unidos, emitido pela Autoridade de Normalização e Metrologia
(Emirates Authority for Standardization and Metrology - ESMA), propondo Regulamento Técnico UAE GCC sobre leite
em pó e de creme de leite em pó (leite integral - parcialmente desnatado - desnatado) para consumo direto ou uso como
insumo na fabricação de outros produtos (8 páginas, disponíveis em árabe).
EQUADOR
G/TBT/N/ECU/34/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial da Secretaria da Qualidade (Subsecretaría de la Calidad), do Ministério da
Indústria e Produtividade (Ministerio de Industrias y Productividad), com o objetivo de divulgar o Adendo 3
correspondente à terceira alteração do Regulamento Técnico RTE INEN 035 que trata da eficiência energética de
aparelhos de refrigeração para uso doméstico, em relação ao consumo de energia, métodos de ensaio e etiquetagem,
notificado mediante o documento identificado como G/TBT/N/ECU/34/Add.1, de 20 de fevereiro de 2009. A retificação foi
emitida nos termos da Resolução Nº 15 118, de 30 de Março de 2015, emitida pela Secretaria da Qualidade do
Ministério da Indústria e Produtividade, publicada no Diário Oficial N º 491 de 30 de abril de 2015. (palavras chave:
energia; refrigeração; etiqueta)
G/TBT/N/ECU/39/Add.4
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Ministério das Indústrias e Competitividade (Ministerio
de Industrias y Productividad), com o objetivo de divulgar o Adendo 4 correspondente à segunda modificação do
Regulamento Técnico RTE INEN 036, sobre a Eficiência energética de, Lâmpadas fluorescentes compactas, Categorias
de desempenho energético e etiquetagem, notificado no documento identificado como G/TBT/N/ECU/39/Add.2, de 29 de
novembro de 2013. Esta retificação foi emitida nos termos da Resolução nº 15 119, de 30 de março de 2015, emitida
pela Secretária de Qualidade do Ministério de Indústria e Produtividade, publicada no Diário Oficial N º 491, de 30 de
abril de 2015. (palavras chave: Lâmpadas fluorescentes; etiqueta; energia)
GBT/N/ECU/49/Add.5
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização (Instituto Ecuatoriano de
Normalización - INEN), com o objetivo de informar que mediante a resolução e decisão publicada no Diário Oficial Nº.
498, de 12 de maio de 2015, o Regulamento Técnico RTE INEN 043 (1R) sobre veículos de transporte público de
passageiros do tipo inter-regionais, interprovinciais e intraprovinciais, notificado como G/TBT/N/ECU/49/Add.4, não tem
efeito a partir de 01 de outubro de 2014 e, portanto, permanece em vigor o Regulamento RTE INEN 043 identificado e
notificada como G/TBT/N/ECU/49/Add.1, de 8 de dezembro 2010, incluindo a sua primeira alteração (Palavras chave:
transporte; passageiro; ônibus)
G/TBT/N/ECU/100/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto Equatoriano de Normalização (Instituto
Ecuatoriano de Normalización - INEN), com o objetivo de divulgar o Adendo 3 correspondente à segunda modificação do
Regulamento Técnico RTE INEN 082, sobre molhos e temperos, notificado como o documento identificado como
G/TBT/N/ECU/100/Add.1, de 5 de Março de 2014. Esta retificação foi emitida nos termos da Resolução Nº. 15 120, de

30 de Março de 2015, emitida pela Subsecretaria de Qualidade do Ministério da Indústria e Produtividade, publicada no
Diário Oficial N º 491, de 30 de abril 2015. (palavras chave: molhos; temperos; rotulagem).
G/TBT/N/ECU/266/Add.1
Adendo ao Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização (Instituto Ecuatoriano de
Normalización - INEN), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico (RTE INEN 237), que trata dos requisitos
para cimento asfáltico, notificado mediante o documento identificado como G/TBT/N/ ECU/266, de 7 de julho de 2014, foi
emitido por meio da Resolução Nº 15 149, de 20 de abril de 2015, do Ministério da Indústria Qualidade e Produtividade e
publicada no Diário Oficial Nº 503, de 19 de maio de 2015 (Palavras chave: cimento; asfalto; cimento asfáltico).
G/TBT/N/ECU/271/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização (Instituto Ecuatoriano de
Normalización - INEN), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico (RTE INEN 081), define o objetivo,
escopo, requisitos do produto, requisitos de rotulagem, amostragem, etc. Para tijolos refratários (Ladrillos refractarios),
notificado por meio do documento G/TBT/N/ECU/271, de 11 de Julho de 2014, emitido mediante a Resolução Nº. 15.125
de 2 de Abril de 2015, publicada no Jornal Oficial Nº 490, de 29 de abril de 2015.
G/TBT/N/ECU/284/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Serviço Equatoriano de Normalização (Servicio
Ecuatoriano de Normalización - SEN), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico (RTE INEN 253), que
define a finalidade, a amostragem, os procedimentos de avaliação da conformidade, etc. Para embalagens flexíveis
retornáveis, notificado mediante o documento identificado como G/TBT/N/ECU/284, de 16 de outubro de 2014, foi
emitido pela Resolução Nº 126, de 15 de 02 de abril de 2015 e publicada no Diário Oficial N º 494 de 6 de maio de 2015.
(palavra chave: embalagem)
G/TBT/N/ECU/285/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Serviço Equatoriano de Normalização (Servicio
Ecuatoriano de Normalización - SEN), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico (RTE INEN 254), que
define os requisitos, rotulagem, etc. Para espelhos feitos de vidro com camadas de prata, notificado mediante o
documento identificado como G/TBT/N/ECU/285 de 29 de outubro de 2014, foi emitido nos termos da Resolução N° 15
127, de 02 de abril de 2015 e publicada no Diário Oficial Nº 495 de 07 de maio de 2015. (palavras chave: espelho; vidro ;
prata)
G/TBT/N/ECU/286/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Serviço Equatoriano de Normalização (Servicio
Ecuatoriano de Normalización - SEN), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico (RTE INEN 256), que
define os requisitos para fios esmaltados ou magnéticos, notificado mediante o documento G/TBT/N/ECU/286, de 27 de
outubro de 2014 foi emitido em conformidade com a Resolução Nº 15 128, de 02 de abril de 2015 e publicada no Diário
Oficial Nº 495, de 7 de maio de 2015 (palavra chave: fio).
G/TBT/N/ECU/316
Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Serviço Equatoriano de Normalização (Servicio Ecuatoriano de
Normalización - SEN), propondo Regulamento Técnico PRTE INEN 262, que define a finalidade, o escopo, a
classificação, os requisitos de: marcação, rotulagem, amostragem, os testes de avaliação da conformidade, etc. para
dispositivos utilizados como apoio para caminhar com ou sem rodas para caminhar sentado ou em pé (9 páginas,
disponíveis em espanhol) (palavras chave: andadores; muletas).
G/TBT/N/ECU/317
Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Serviço Equatoriano de Normalização (Servicio Ecuatoriano de
Normalización - SEN), propondo Regulamento Técnico PRTE INEN 271, que define a finalidade, o escopo, as definições,
os requisitos de produtos, requisitos de rotulagem, amostragem, documentos de referência, os procedimentos de
avaliação da conformidade, etc. Para luvas cirúrgicas, para uso em exame/procedimento médico (8 páginas, disponíveis
em espanhol) (palavra chave: luva)
G/TBT/N/ECU/318
Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Serviço Equatoriano de Normalização (Servicio Ecuatoriano de
Normalización - SEN), propondo Regulamento Técnico PRTE INEN 287 que estabelece os requisitos funcionais e de
segurança para produtos de apoio para andar do tipo muletas e bengalas de diversos tipos, a fim de proteger a
segurança e a vida das pessoas e evitar práticas que levam ao mau uso por usuários (9 páginas, disponíveis em
espanhol) (palavras chave: muleta; bengala).

ESLOVÊNIA
G/TBT/N/SVN/93
Projeto de documento oficial da Eslovênia, emitido pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Alimentação (Ministry of
Agriculture, Forestry and Food), propondo Regulamento Técnico sobre as regras aplicáveis ao procedimento para
reconhecer a designação de Qualidade Selecionada (10 páginas, disponíveis em esloveno). (Palavra chave: qualidade).
ESTADOS UNIDOS
G/TBT/N/USA/829/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar
(Food Safety and Inspection Service - FSIS), do Departamento de Agricultura (Department of Agriculture - USDA), com o
objetivo de divulgar a regra final para a rotulagem da carne bovina tenra, quando perfurada mecanicamente com a
utilização de agulhas ou pequenas lâminas para quebrar o tecido, com a denominação descritiva para amaciada
mecanicamente, amaciada por meio de agulhas, amaciada por meio de lâminas, incluindo produtos de carne bovina
marinada ou injetada com solução, ou produtos totalmente cozidos, etc. A impressão de todas as palavras da
denominação descritiva e o nome do produto deverão ter um único estilo fácil de ler, tipo e em uma única cor
contrastante com o fundo, com vigência a partir de 17 de maio de 2016. (palavras chave: carne bovina; agulha; lâmina;
rótulo)
G/TBT/N/USA/862/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e Energias
Renováveis (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia (Department of
Energy- DOE), com o objetivo de prorrogar a data de cumprimento para a avaliação da conformidade dos equipamentos
para aquecimento residencial e aquecimento para piscina. Comentários serão aceitos até 22 de maio de 2015 e, a partir
de, 6 de julho de 2015, a observância será obrigatória (palavras chave: boiler; aquecedor).
G/TBT/N/USA/875/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos
(Food and Drug Administration - FDA), com o objetivo de informar a alteração do Regulamento Técnico de 1994 que
trata da segurança e eficácia de antissépticos do tipo medicamentos over-the-counter (OTC), vendidos diretamente ao
consumidor sem necessidade de prescrição por profissional da saúde. A alteração propõe a criação de condições sob as
quais os produtos destinados a serem utilizados por profissionais de saúde, em um ambiente hospitalar ou em outras
situações de saúde fora do hospital, sejam reconhecidos como seguros e eficazes. Comentários serão aceitos até 28 de
Outubro de 2015.
G/TBT/N/USA/930/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão de Segurança de Produtos de
Consumo (Consumer Product Safety Commission - CPSC) com o objetivo de informar a versão final do Regulamento
Técnico especificando que os produtos de iluminação, sazonais e decorativos, que não contenham uma ou mais das três
características facilmente observáveis (tamanho mínimo da fiação, resistências para alívio de tensão suficiente, ou de
proteção de sobre corrente), constituem um perigo substancial para o produto em relação ao ordenamento para a
segurança do produto e foram tecnicamente alterados de forma a reformatar as incorporações que passam a vigorar a
partir de 3 de Junho de 2015.

G/TBT/N/USA/967/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção Ambiental
(Environmental Protection Agency - EPA), com o objetivo de informar algumas alterações da regra final, publicada em 19
de Fevereiro de 2015, que estabelece novos padrões de emissões para de veículos motores e redução do teor de
enxofre da gasolina a partir de 2017, em função de comentários recebidos e proceder a uma nova regra final em vigor a
partir de 5 de Maio de 2015. (palavras chave: emissões; veículo; motor; enxofre; gasolina; caminhões; rodoviários)
G/TBT/N/USA/974/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e Energias
Renováveis (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia (Department of
Energy - DOE), com o objetivo de informar a prorrogação do período para comentários públicos até 10 de julho de 2015,
em relação às regras (NOPR) e documentos de suporte técnico (TSD) para analisar os potenciais impactos econômicos
e de poupança de energia que poderiam resultar de padrões potenciais de conservação de energia para aquecedores
residenciais. (Palavras chave: energia; aquecedor; caldeira)

G/TBT/N/USA/978/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e Energias
Renováveis (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy ? OEERE), do Departamento de Energia (Department of
Energy - DOE), com o objetivo de informar a prorrogação do prazo para comentários do público, até 1 de julho de 2015,
em relação ao Regulamento Técnico que trata da alteração do ordenamento sobre a Política de Conservação de Energia
de 1975 (Energy Policy and Conservation Act - EPCA), sobre conservação de energia para boilers residenciais.
(Palavras chave: Energia; boiler).
G/TBT/N/USA/983/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção Ambiental
(Environmental Protection Agency - EPA), com o objetivo de informar sobre audiência pública a ser realizada em 11 de
Junho de 2015, sobre o Regulamento Técnico de requisitos das informações e registros que devem ser prestados em
relação a substâncias químicas quando manufaturadas, processadas ou transformadas em nano escalas com base no
Ordenamento sobre substâncias tóxicas (Toxic Substances Control Act - TSCA) (palavras chave: substâncias químicas;
nano escalas; nanomateriais; nanotecnologia)
G/TBT/N/USA/990
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Serviço de Comercialização Agrícola (Agricultural
Marketing Service - AMS), do Departamento de Agricultura (Department of Agriculture - USDA), propondo Regulamento
Técnico que trata dos requisitos para gado leiteiro ao abrigo dos regulamentos orgânicos do USDA (23 páginas,
disponíveis em inglês).
G/TBT/N/USA/991
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção Ambiental (Environmental Protection
Agency - EPA), propondo Regulamento Técnico que trata de novas regras de uso significativo para certas substâncias
químicas (25) que foram objeto de aviso de premanufaturamento (PMN), com base no Ordenamento para o Controle de
Substâncias Tóxicas (TSCA). (13 páginas, disponíveis em inglês) (palavras chave: química; substância química)
G/TBT/N/USA/992
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and
Drug Administration - FDA), propondo Regulamento Técnico sobre alteração e atualização da regulamentação para o
registo das instalações alimentares exigindo que os centros nacionais e estrangeiras que fabricam, processam, embalam
ou armazenam alimentos para consumo humano ou animal nos Estados Unidos, de acordo com as regras de
implementação do Ordenamento para a Modernização da Segurança Alimentar (FSMA), visando à segurança e inspeção
alimentar (30 páginas, disponíveis em inglês). (palavras chave: alimento; medicamento; comida; ração; remédio; animal).
G/TBT/N/USA/993
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração Nacional de Segurança de Tráfego em
Rodovias (National Highway Traffic Safety Administration - NHTSA), do Departamento de Transportes (Department of
Transportation - DOT), propondo Regulamento Técnico sobre a alteração da norma para capacetes FMVSS Nº. 218,
propondo adicionar uma definição para capacete de motocicleta, alterando os requisitos de desempenho existentes,
adicionando um conjunto de requisitos dimensionais e de compressão, etc. (31 páginas, disponíveis em inglês).
(Palavras chave: motocicleta; capacete).
G/TBT/N/USA/994
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração da Segurança dos Gasodutos e Materiais
Perigosos (Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration - PHMSA), do Departamento de Transportes
(Department of Transportation - DOT), propondo Regulamento Técnico que altera as regras de segurança para gasoduto
de gás natural e outros (49 CFR parte 192), para atender às exigências regulatórias, envolvendo os sistemas de
tubulação de plástico utilizados em serviços de gás (15 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: materiais
perigosos; gás; gasoduto; plástico; tubulação).
G/TBT/N/USA/995
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão de Segurança de Produtos para Consumo
(Consumer Product Safety Commission), propondo Regulamento Técnico que altera a Norma de Segurança para
Materiais arquitetônicos para vidraças (16 CFR parte 1201), para esclarecer certos procedimentos de ensaios propondo
substituir os procedimentos de ensaio estabelecidos na 16 CFR 1.201,4, por procedimentos de ensaio constantes da
norma voluntária, ANSI Z97.1-2009 [egr] \2\, American National Standard for Safety Glazing Materials Used in Buildings -

Safety Performance Specifications and Methods of Test (8 páginas disponíveis em inglês). (Palavras chave: vidro;
vidraça; material de construção).
FILIPINAS
G/TBT/N/PHL/192
Projeto de documento oficial das Filipinas, emitido pelo Escritório de Normalização (Bureau of Philippine Standards BPS), do Departamento de Comércio e Indústria (Department of Trade and Industry), propondo Regulamento Filipino
(Department Administrative Order Nº. 14-2, Series of 2014), que trata dos requisitos de segurança/ orientações de
execução para a certificação obrigatória de produtos de áudio e vídeo abrangidos pela Philippine National Standards IEC
60065:2007, áudio, vídeo e aparelhos eletrônicos similares (sem especificação do número de páginas ou do idioma)
(palavras chave: sistemas estereofónicos, áudio, vídeo, tv).
JAPÃO
G/TBT/N/JPN/486
Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (Ministry of Health,
Labour and Welfare - MHLW), propondo Regulamento Técnico sobre a designação de 827 substâncias designadas,
(Shitei Yakubutsu) nos termos da Lei Nº 145/1960, protegendo a qualidade, eficácia e segurança dos produtos
farmacêuticos, dispositivos médicos, produtos regenerativos, produtos de terapia genética, cosméticos, etc. (com uma
estrutura química comum: 1-Phenyl-propan-1-one) (1 página, disponível em inglês) (palavras chave: produtos
farmacêuticos, remédios, cosméticos, medicamentos).
G/TBT/N/JPN/487
Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (Ministry of Health,
Labour and Welfare - MHLW), propondo Regulamento Técnico que trata da alteração do Ordenamento sobre a Saúde e
Segurança Industrial e ordenamentos relacionados para aumentar o número de substâncias que os operadores das
empresas são obrigados a rotular como substâncias designadas (12 páginas, disponíveis em inglês) (palavras chave:
produtos, substâncias químicas).
G/TBT/N/JPN/488
Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (Ministry of Health,
Labour and Welfare - MHLW), propondo Regulamento Técnico sobre substâncias designadas (Shitei Yakubutsu) com
base no disposto nas disposições do ordenamento sobre proteção da qualidade, eficácia e segurança dos produtos
farmacêuticos, dispositivos médicos, produtos para a terapia Celular Regenerativa, produtos para terapia genética e
cosméticos (Act on Securing Quality, Efficacy and Safety of Pharmaceuticals, Medical Devices, Regenerative and
Cellular Therapy Products, Gene Therapy Products, and Cosmetics) (Lei Nº145/1960) (1 página , disponível em inglês)
(Palavras chave: produto farmacêutico; medicamento; terapia; celular; regenerativa; genética; cosmético).
KUWAIT
G/TBT/N/KWT/271
Projeto de documento oficial do Kuwait, emitido pelo Departamento de Normalização e Metrologia (Kuwait Standards &
Metrology Department - KUWSMD), propondo Regulamento Técnico sobre leite em pó e creme de leite em pó para
consumo direto ou uso como insumo na fabricação de outros produtos (8 páginas, disponíveis em árabe).
MÉXICO
G/TBT/N/MEX/219/Add.5
Adendo ao projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de Economia (Secretaría de Economía), com
o objetivo de informar que em 6 de maio de 2015 foi publicado no Diário Oficial da Federação o projeto de Regulamento
Técnico PROY-NOM-005-SCFI-2015, sobre instrumentos de medição, sistema para a medição, métodos de ensaio,
verificação e distribuição de gasolina e outras especificações de combustível líquido (palavras chave: combustível,
gasolina)
G/TBT/N/MEX/229/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de Economia (Secretaría de Economía), com
o objetivo de informar que em 6 de maio de 2015, foi publicado no Diário Oficial, o projeto de Regulamento PROY-NOM185-SCFI-2015 sobre programas de informática e sistemas eletrônicos que controlam o funcionamento dos sistemas
para medição e distribuição da gasolina e outras especificações de combustíveis líquidos, métodos de ensaio e
verificação (palavras chave: gasolina; combustível; eletrônico).

G/TBT/N/MEX/270/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria do Meio Ambiente e de Recursos Naturais
(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), com o objetivo de divulgar as respostas recebidas aos
comentários sobre o Regulamento Técnico (NOM-041-SEMARNAT-2006), publicado em 06 de fevereiro de 2014 que,
estabelece os limites máximos permissíveis de emissão de gases contaminantes, provenientes do escape de veículos
automotores em circulação que usam a gasolina como combustível (palavras chave: veículos; escape; gases;
contaminantes; carro; automóvel; gasolina; combustível).
G/TBT/N/MEX/271/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de Economia (Secretaría de Economía), com
o objetivo de divulgar que em 28 de Janeiro de 2014, a Secretaria de Economia publicou no Diário Oficial da Federação
as respostas aos comentários ao Regulamento Técnico (PROY-NOM-003-SCFI-2013), que estabelece as características
e especificações de segurança que devem cumprir os produtos elétricos importados ou comercializados no território do
México (palavras chave: produtos elétricos; interruptores; tomadas; motores).
G/TBT/N/MEX/275/Add.4
Adendo ao projeto de documento oficial do México, emitido pelo Ministério de Comunicações e Transporte (Ministry of
Communications and Transport), informado que em 24 de Abril de 2015 foi publicado no Jornal Oficial da Federação, um
comunicado oficial aos usuários dos transportes rodoviários, aos titulares de licenças e condutores de veículos do
serviço de transporte rodoviário federal e dos serviços privados de transporte de cargas, de passageiros e de turismo
assim como às câmaras, associações e federações de transportadores rodoviários do País sobre a vigência dos
formulários que deverão ser utilizados para autorização ou permissão abrangida pelo Regulamento NOM-012-SCT-22014 sobre pesos e dimensões máximas autorizadas para os veículos automotores circulando nas vias sob a jurisdição
federais publicado em 14 de novembro de 2014.
NORUEGA
G/TBT/N/NOR/23
Projeto de documento oficial da Noruega, emitido pelo Ministério da Saúde e Serviços de Assistência (Ministry of Health
and Care Services), do Departamento de Saúde Pública (Dept. of Public Health), propondo Regulamento Técnico que
estabelece alterações ao Ordenamento sobre o Controle do Tabaco e os regulamentos relativos à Produtos
padronizados de tabaco e a rotulagem do tabaco (72 páginas, disponíveis em Inglês) (palavras chave: tabaco; cigarro;
cigarrilha; cachimbo; charuto).
OMÃ
G/TBT/N/OMN/206
Projeto de documento oficial do Omã emitido pelo Ministério do Comércio e Indústria (Ministry of Commerce & Industry),
propondo Regulamento Técnico que trata dos requisitos para solventes de extração utilizados na produção de gêneros
alimentícios ou ingredientes alimentares para separar compostos, com base nas suas solubilidades, requisitos e
rotulagem (9 páginas, disponíveis apenas em árabe) (palavras chave: solventes; alimentos; comida; gêneros
alimentícios).
REPÚBLICA TCHECA
G/TBT/N/CZE/183
Projeto de documento oficial da República Tcheca, emitido pelo Ministério da Agricultura (Ministry of Agriculture),
propondo Regulamento Técnico que estabelece os requisitos para leite e produtos lácteos, sorvetes, gorduras
comestíveis e óleos visando adaptar esses produtos à legislação da EU diretamente aplicável em relação à rotulagem
dos alimentos, normas de higiene ou normas de comercialização, bem como conhecimento científico e ao
desenvolvimento tecnológico na indústria de alimentos (32 páginas, disponíveis em checo) (palavras chave: leite;
produtos lácteos; óleos; gorduras; sorvetes).
SUÍÇA
G/TBT/N/CHE/196
Projeto de documento oficial da Suíça, emitido pela Agência Federal de Transportes (Federal Office of Transport - FOT),
propondo Regulamento Técnico sobre a revisão do ordenamento (SR 742,144), que entrou em vigor em 1 de Março de
2014, obrigando o Conselho Federal a introduzir limites de emissão sonora para o transporte ferroviário na Suíça até
2020 (artigo 4), notificado em 23 de maio de 2012 (G/TBT/N/CHE/152), alinhando os limites suíços com o regulamento

da EU (Nº 1304/2014). (4 páginas, disponível em alemão, francês e italiano) (palavras chave: transporte ferroviário; frete;
trem; emissão sonora; ruído; barulho).
TAILÂNDIA
G/TBT/N/THA/457
Projeto de documento oficial da Tailândia, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug
Administration), do Ministério da Saúde Pública (Ministry of Public Health), propondo Regulamento Técnico que trata do
controle de rotulagem em conformidade com a BE 2558 (2015) e com a Lista de Substâncias Perigosas BE 2556 (2013).
G/TBT/N/THA/458
Projeto de documento oficial da Tailândia, emitido pelo Departamento de Desenvolvimento Alternativo de Eficiência
Energética (Department of Alternative Energy Development and Efficiency - DEDE), do Ministério da Energia (Ministry of
Energy), propondo Regulamento Técnico sobre rotulagem de eficiência energética de forno elétrico, fornecendo
informações ao consumidor a fim de incentivar e promover a utilização de forno elétrico na Tailândia com base no
Ordenamento para Promoção da Conservação de Energia (Energy Conservation Promotion Act) B.E. 2535(1992) e B.E.
2550 (2007). (3 páginas, disponíveis em tailandês) (palavra chave: forno)
G/TBT/N/THA/459
Projeto de documento oficial da Tailândia, emitido pelo Departamento de Desenvolvimento Alternativo de Eficiência
Energética (Department of Alternative Energy Development and Efficiency - DEDE), do Ministério da Energia (Ministry of
Energy), propondo Regulamento Técnico sobre rotulagem de eficiência energética de panela elétrica, fornecendo
informações ao consumidor a fim de incentivar e promover a utilização de panela elétrica na Tailândia com base no
Ordenamento para Promoção da Conservação de Energia (Energy Conservation Promotion Act) B.E. 2535 (1992) e B.E.
2550 (2007), e método de ensaio com base na ASTM F 1786. (3 páginas, disponíveis em tailandês) (palavra chave:
panela; frigideira)
G/TBT/N/THA/460
Projeto de documento oficial da Tailândia, emitido pelo Departamento de Desenvolvimento Alternativo de Eficiência
Energética (Department of Alternative Energy Development and Efficiency - DEDE), do Ministério da Energia (Ministry of
Energy), propondo Regulamento Técnico sobre rotulagem de eficiência energética de bebedouro elétrico/aquecedor de
água potável/refrigerador para armazenamento de água potável (Electric water cooler and water heater/cooler for
drinking water storage), fornecendo informações ao consumidor a fim de incentivar e promover a utilização de com base
no Ordenamento para Promoção da Conservação de Energia (Energy Conservation Promotion Act) B.E. 2535 (1992) e
B.E. 2550 (2007). (3 páginas, disponíveis em tailandês) (palavra chave: bebedouro; filtro; cooler; refrigerador).
TRINIDAD E TOBAGO
G/TBT/N/TTO/114/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial de Trinidad e Tobago, emitido pela Agência de Normalização (Trinidad and
Tobago Bureau of Standards), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico (TTS/CRS 54:2015), sobre os
requisitos para cimentos hidráulicos utilizados principalmente na indústria da construção, requisitos para a resistência à
compressão, propriedades físicas, químicas, embalagem, rotulagem, etc. Para cimento hidráulico Portland, misturado e
similares teve o prazo para comentários prorrogado até 1 de Junho de 2015 (palavra chave: cimento).
TURQUIA
G/TBT/N/TUR/63
Projeto de documento oficial da Turquia, emitido pelo Ministério da Alimentação, Agricultura e Pecuária (Ministry of Food
Agriculture and Livestock), propondo Regulamento Técnico que altera o Regulamento de Execução sobre os Princípios e
Aplicação da Pecuária Orgânica (publicado no Diário Oficial datado de 18/08/2010), definindo as regras para a produção
orgânica de alimentos e insumos quanto à embalagem, rotulagem, armazenagem, transporte, comercialização,
certificação e controle (13 páginas, disponíveis em turco).
UGANDA
G/TBT/N/UGA/483
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico FDUS EAS 349:2014 que especifica as exigências, os métodos de
amostragem e de ensaio para glicose líquida (xarope de glicose) para consumo humano. (15 páginas, disponíveis em
inglês) (palavras chave: xarope; glicose)

G/TBT/N/UGA/484
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico FDUS EAS 350:2014 que especifica as exigências, os métodos de
amostragem e de ensaio para doces cozidos super-resfriados não cristalinos (Hard-boiled sweets). (17 páginas,
disponíveis em inglês) (palavra chave: doces).
G/TBT/N/UGA/485
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico FDUS EAS 352:2014 que especifica as exigências, os métodos de
amostragem e de ensaio para goma de mascar e chicletes de bola (chewing gum and bubble gum). (21 páginas,
disponíveis em inglês) (palavra chave: chiclete; chiclete de bola; goma de mascar).
G/TBT/N/UGA/486
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico FDUS EAS 818:2014 que especifica as exigências, os métodos de
amostragem e de ensaio para cana de açúcar mascavo; cana de açúcar (sugar cane jaggery). (15 páginas, disponíveis
em inglês) (palavra chave: açúcar; açúcar mascavo; cana de açúcar).
G/TBT/N/UGA/487
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico FDUS EAS 819:2014 que especifica as exigências, os métodos de
amostragem e de ensaio para melaço para uso industrial (Molasses). (15 páginas, disponíveis em inglês) (palavra chave:
açúcar; cana de açúcar; melaço; mel de engenho).
G/TBT/N/UGA/488
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico FDUS EAS 820:2014 que especifica as exigências, os métodos de
amostragem e de ensaio para Monohidrato de dextrose (glicose em pó) destinados ao consumo humano como
aplicações alimentares e industriais. (17 páginas, disponíveis em inglês) (palavra chave: açúcar; glicose).
UNIÃO EUROPEIA
G/TBT/N/EU/284
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), propondo
Regulamento Técnico do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (EC) 1829/2003 no que respeita
à possibilidade de introduzir restrições sobre o uso de alimentos geneticamente modificados e alimentos para animais
(rações) em seu território (COM 177 final). (13 páginas, disponíveis em Inglês, 14 páginas, disponíveis em francês; 14
páginas, disponíveis em espanhol) (palavras chave: alimentos geneticamente modificados; comida, nutriente; ração;
OGM;GMO)
G/TBT/N/EU/281
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), propondo
Regulamento Técnico do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o Regulamento de Execução da Comissão que
aprova a Medetomidina (Medetomidine), como substância ativa a ser utilizada em produtos biocidas para produtos do
tipo 21 (3 páginas + Anexo 3 páginas, disponíveis em Inglês).
G/TBT/N/EU/282
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), propondo
Regulamento Técnico do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o Regulamento de Execução da Comissão que
aprova o peróxido de hidrogênio como uma substância ativa para utilização em produtos biocidas dos tipos de produtos
1, 2, 3, 4, 5 e 6 (4 páginas + Anexo 5 páginas, disponíveis em Inglês).
G/TBT/N/EU/283
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), propondo
Regulamento Técnico do Parlamento Europeu e do Conselho que trata de Decisão de Execução da Comissão para não
aprovação de Triflumuron como uma substância ativa para utilização em produtos biocidas para produtos do tipo 18 (3
páginas, disponíveis em Inglês).

G/TBT/N/EU/278/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission),
com o objetivo de informar que o projeto de diretiva da Comissão que altera o Anexo II da Diretiva 2000/53/EC do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos veículos em fim de vida foi alterado. Um erro de digitação inverteu as
referências nas notas (3) e (4) e a data correta para entrada em vigor é 1 de Janeiro de 2016, como era anteriormente na
Diretiva 2000/53 /EC
VIETNÃ
G/TBT/N/VNM/34/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Vietnã, emitido pelo Ministério da Indústria e Comércio (Ministry of Industry
and Trade), com o objetivo de informar as alterações da Circular Conjunta Nº44/2013/TTLT-BCT-BKHCN do Ministério
da Indústria e Comércio e do Ministério da Ciência e Tecnologia, sobre o provimento da gestão da qualidade para a
manufatura interna e importação do aço, tais como alterar o código HS de 4 dígitos para 8 dígitos, excluir alguns itens do
Apêndice II e incluir a lista de especificações técnicas que são necessárias para avaliar a qualidade do aço importado,
etc. (palavra chave: aço)
G/TBT/N/VNM/60
Projeto de documento oficial do Vietnã, emitido pelo Ministério do Transporte (Ministry of Transport), propondo
Regulamento Técnico que trata dos requisitos em matéria de segurança e métodos de ensaio para bicicletas elétricas
(15 páginas, disponíveis em Vietnamita) (palavra chave: bicicleta)
G/TBT/N/VNM/61
Projeto de documento oficial do Vietnã, emitido pelo Ministério do Transporte (Ministry of Transport), propondo
Regulamento Técnico que trata dos requisitos para as inspeções de segurança e qualidade técnica de baterias para
motocicletas elétricas e ciclomotores (13 páginas, disponíveis em Vietnamita) (palavra chave: motocicleta; bateria;
ciclomotores).
G/TBT/N/VNM/62
Projeto de documento oficial do Vietnã, emitido pelo Ministério do Transporte (Ministry of Transport), propondo
Regulamento Técnico que trata de alteração do Regulamento Técnico Nacional Nº9: 2011/BGTVT, quanto aos requisitos
em matéria de qualidade técnica de segurança e de proteção ambiental dos veículos automotores produzidos e
montados no Vietnã ou veículos a motor recém-importados (ainda não utilizados, Categoria M, N) (28 páginas,
disponíveis em Vietnamita) (palavras chave: veículo; proteção ambiental; automóveis; caminhões; camionetas).

