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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/173/Corr.1
Correção do projeto de documento oficial da África do Sul, emitido pelo Órgão Regulamentador Nacional para
as especificações obrigatórias (National Regulator for Compulsory Specifications), com o objetivo de informar
que a especificação obrigatória para eficiência energética de aparelhos elétricos e eletrônicos (VC 9008) foi
publicada no Diário do Governo Sul-Africano 39091, Notificação R710, de 13 de agosto de 2015. (Palavras
Chave: eficiência energética; aparelhos elétricos).
G/TBT/N/ZAF/192
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 azeitonas destinadas à venda na República da África do Sul. (19 páginas,
disponíveis em Inglês). (Palavra chave: azeitona).
ALBÂNIA
G/TBT/N/ALB/71
Projeto de documento oficial da Albânia, emitido pelo Ministério do Meio Ambiente (Ministry of
Environment), propondo Regulamento Técnico sobre as obrigações dos produtores, importadores e usuários
para com produtos químicos integrados colocados no mercado, fornecendo os documentos apropriados e
definindo as obrigações quanto à rotulagem e embalagem. (33 páginas, disponíveis em língua albanesa)
(Palavras chave: substâncias químicas; produtos químicos).

G/TBT/N/ALB/72
Projeto de documento oficial da Albânia, emitido pelo Ministério do Meio Ambiente (Ministry of
Environment), propondo Regulamento Técnico sobre as medidas de controle de emissões de compostos
orgânicos voláteis (volatile organic compound - VOC), resultantes do armazenamento de gasolina e da sua
distribuição nos terminais para as estações de serviço. Este projeto de documento é aplicável às operações,
instalações, veículos e embarcações utilizados para o armazenamento, carga e transporte de gasolinas de um
terminal para outro ou de um terminal para uma estação de serviço. (13 páginas, disponíveis em língua
albanesa) (Palavras chave: composto orgânico; volátil; gasolina; embarcação).
ARÁBIA SAUDITA
G/TBT/N/SAU/857
Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes Unidos, emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology - ESMA), propondo alteração do artigo No.
5.2.2 do Regulamento Técnico sobre tratamento de água potável não engarrafada, para consumo humano. O
PH deve estrar entre 6.5 - 8.5, ao invés de 6.5 - 8.0, com base na evidência de qualidade da água, publicada
pela Organização Mundial de Saúde. (Palavras chave: água; consumo humano).
G/TBT/N/SAU/858
Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes Unidos, emitido pela Organização de Normalização,
Metrologia e Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization - SASO), propondo
regulamento técnico sobre os produtos cosméticos e artigos de higiene pessoal. (12 páginas disponíveis em
inglês e 12 páginas disponíveis em árabe) (Palavras chave: cosméticos; higiene pessoal).
ARGENTINA
G/TBT/N/ARG/290
Projeto de documento oficial da Argentina, emitido pela Comissão Nacional de Alimentação (Comisión
Nacional de Alimentos), propondo Regulamento Técnico baseado nos capítulos VI (salgados, salsichas, caldos,
sopas e carnes) e IX (pão, massa de pão congelada, petiscos, biscoitos, bolachas e produtos similares), do
Código Alimentar Argentino, conforme estabelecido pela Lei nº 26.905, que promove a redução da ingestão
de sódio. (7 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave: sódio; embutidos; alimento)
G/TBT/N/ARG/291
Projeto de documento oficial da Argentina, emitido pela Administração Nacional de Medicamentos, Alimento
e Tecnologia Médica (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT),
com o objetivo de informar que as substâncias químicas: gama butirolactona (GBL) e cloreto de etilo foram
incluídas na última atualização da lista de entorpecentes, substâncias psicotrópicas e outras substâncias
capazes de produzir dependência física ou psíquica. (2 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave:
substância química; GBL; cloreto de etilo; entorpecente)

BAREIN
G/TBT/N/BHR/398
Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes Unidos, emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology - ESMA), propondo alteração do artigo No.
5.2.2 do Regulamento Técnico sobre tratamento de água potável não engarrafada, para consumo humano. O
PH deve estrar entre 6.5 - 8.5, ao invés de 6.5 - 8.0, com base na evidência de qualidade da água, publicada
pela Organização Mundial de Saúde. (Palavras chave: água; consumo humano).
G/TBT/N/BHR/399
Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes Unidos, emitido pela Organização de Normalização,
Metrologia e Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization - SASO), propondo
regulamento técnico sobre os produtos cosméticos e artigos de higiene pessoal. (12 páginas disponíveis em
inglês e 12 páginas disponíveis em árabe) (Palavras chave: cosméticos; higiene pessoal).
BRASIL
G/TBT/N/BRA/485/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 a Portaria Nº 408, 21 de agosto de 2015, faz ajustes no
regulamento técnico/procedimentos de avaliação da conformidade para panelas de metal de cozinha para
uso doméstico, publicado como Portaria Nº 398, 31 de julho de 2012 (G/TBT/N/BRA/485/Add.1). (Palavras
chave: panela; metal).
G/TBT/N/BRA/497/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 a Portaria Nº 408, 21 de agosto de 2015, faz ajustes no
procedimento de avaliação da conformidade para panelas de metal de cozinha para uso doméstico, publicado
como Portaria Nº 419, 09 de agosto de 2012 (G/TBT/N/BRA/497/Add.1). (Palavras chave: panela; metal).
G/TBT/N/BRA/527/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro), visando informar que o Inmetro emitiu a Portaria Nº 394, em 10 de agosto de 2015, a
fim de fazer alguns ajustes nos procedimentos de avaliação da conformidade para Equipamentos de
Certificação Digital Padrão Infraestrutura de Chaves Público Brasileiras (ICP-Brasil), emitido pela Portaria Nº
08, em 08 de janeiro de 2013 (G/TBT/N/BRA/527). (2 páginas, disponíveis em português) (Palavras chave:
certificação; digital; ICP)
G/TBT/N/BRA/644
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
propondo a mudança de requisitos de segurança e eficácia para registrar produtos implantáveis utilizados em
procedimentos de pigmentação artificial permanente na pele. Este projeto de resolução Técnico modifica o
item 5.2 da parte 5 do anexo da Resolução RDC 55/2008. (3 páginas, disponível em português). (Palavra
chave: pigmento; artificial; pele).

CANADÁ
G/TBT/N/CAN/98/Rev.2/Corr.1
Corregendo da revisão do projeto de documento oficial do Canadá emitido pela Agência de Saúde do Canadá
(Health Canada), sobre alteração do regulamento técnico de berços infantis destinados a acomodar lactentes,
bebês, crianças e seus acessórios. O presente documento tem por objetivo corrigir o regulamento citado e
modificar sua redação em relação ao ângulo do equipamento. (Palavras chave: berço; carrinho; acessório;
infantil; criança).
G/TBT/N/CAN/421/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Canadá, emitido pela Agência de Saúde Pública do Canadá (Public
Health Agency of Canada), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico notificado como
G/TBT/N/CAN/421 (25 de Agosto de 2014) foi adotado a partir de 20 de Fevereiro de 2015 como Regulamento
sobre de agentes patogênicos e toxinas com vigência a partir de 1 de Dezembro de 2015.(Palavra chave:
agentes patogênicos; toxinas).
G/TBT/N/CAN/426/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Canadá, emitido Departamento de Meio Ambiente (Department
of the Environment), com o objetivo de informar o link para baixar o texto completo das alterações do
regulamento para emissões de veículos e motores em estradas, as alterações dos regulamentos de enxofre
em gasolina e outros regulamentos elaborados no âmbito da Lei de Proteção Ambiental Canadense. (Palavra
chave: emissão; veículo; motor; enxofre; gasolina).
G/TBT/N/CAN/428/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Canadá, emitido pela Agência de Saúde do Canadá (Health
Canada), com o objetivo de informar que os regulamentos propostos notificados como G/TBT/N/CAN/428, de
21 de Outubro de 2014, foi adotado em 29 de Julho de 2015 como Portaria que altera o Anexo I da Lei de
Drogas e Substâncias Controladas (tapentadol) e Regulamentos que alteram os regulamentos de Controle de
Narcóticos (tapentadol). O presente Regulamento entrará em vigor 180 dias após a data em que estão
inscritos. (Palavras chave: substância controlada; narcótico; tapentadol).
G/TBT/N/CAN/430/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Canadá, emitido pela Agência de Saúde (Health Canada),
alterando o Regulamento Técnico sobre regulamentação de dispositivos médicos: lentes de contato não
corretivas e a rotulagem dos dispositivos médicos da Classe II, que são dispositivos de baixo risco, tais como
luvas cirúrgicas, bisturis e seringas. Estas alterações relacionadas a lentes de contato não corretivas entrarão
em vigor em 16 de Julho de 2016. As alterações de rotulagem dos dispositivos Classe II entraram em vigor
quando os regulamentos foram registrados, em 16 de Julho de 2015. (Palavras Chave: dispositivos médicos;
lentes de contato; rotulagem; luvas cirúrgicas; bisturis; seringas).
G/TBT/N/CAN/438/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 sobre as alterações no Catálogo II do
Ordenamento de Substâncias e Drogas controladas (Controlled Drugs and Substances Act - CDSA) e das Regras
para o Controle de Narcóticos (Narcotic Control Regulations - NCR), entrou em vigor em 16 de Julho de 2015.
(Palavras Chave: substancia controlada; droga; canabinóides; narcótico).

G/TBT/N/CAN/463
Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Saúde (Department of Health),
propondo Regulamento Técnico sobre o do Ordenamento de Drogas e Substâncias Controladas (Controlled
Drugs and Substances Act - CDSA), alterando a listagem quanto a certas substâncias que podem causar danos
à saúde. (2 páginas, disponíveis em inglês e francês). (Palavras chave: substâncias químicas; drogas; sais;
barbitúricos).
G/TBT/N/CAN/464
Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Saúde (Department of Health),
propondo Regulamento Técnico sobre o Ordenamento de Drogas e Substâncias Controladas (Controlled Drugs
and Substances Act - CDSA), a fim de alterar a listagem controlada, expandindo a exclusão de 14 substâncias
para incluir os seus sais. (2 páginas, disponíveis em Inglês e Francês) (Palavras chave: substâncias químicas;
drogas; sais).
G/TBT/N/CAN/465
Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Saúde (Health Canada), propondo
Regulamento Técnico que altera o Anexo III do Ordenamento de Drogas e Substâncias Controladas (Controlled
Drugs and Substances Act - CDSA), e o Anexo Parte J do Estatuto dos Alimentos e Medicamentos (Food and
Drug Regulations - FDR), para incluir estupefacientes, potentes sintéticos alucinógenos, considerados como
designer drugs, disponíveis para venda na internet como research chemicals. (Palavras chave: estupefaciente;
drogas; alucinógeno; produtos e substâncias químicas).
G/TBT/N/CAN/466
Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Saúde (Health Canada), propondo
Regulamento Técnico sobre a programação de AH-7921, um opiláceo sintético, e substâncias relacionadas, e
sobre MT-45, um opióide sintético, e substâncias relacionadas, sob a Lei de Drogas e Substâncias Controladas
e seus regulamentos. (2 páginas, disponíveis em inglês e francês) (Palavras chave: sintético; opiláceo; opióide;
entorpecente)
CATAR
G/TBT/N/QAT/395
Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes Unidos, emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology - ESMA), propondo alteração do artigo No.
5.2.2 do Regulamento Técnico sobre tratamento de água potável não engarrafada, para consumo humano. O
PH deve estrar entre 6.5 - 8.5, ao invés de 6.5 - 8.0, com base na evidência de qualidade da água, publicada
pela Organização Mundial de Saúde. (Palavras chave: água; consumo humano).
G/TBT/N/QAT/396
Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes Unidos, emitido pela Organização de Normalização,
Metrologia e Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization - SASO), propondo
regulamento técnico sobre os produtos cosméticos e artigos de higiene pessoal. (12 páginas disponíveis em
inglês e 12 páginas disponíveis em árabe) (Palavras chave: cosméticos; higiene pessoal).

CHILE
G/TBT/N/CHL/309
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pela Superintendência de Eletricidade e Combustíveis
(Superintendencia de Electricidad y Combustibles - SEC), propondo Regulamento Técnico que estabelece o
procedimento de certificação de desempenho de aspiradores de pó seco para uso doméstico e similar, com
potência elétrica de 2400 W, de acordo com a norma IEC 60312-1: 2011. (3 páginas, disponíveis em espanhol)
(Palavras chave: aspirador de pó; certificação; desempenho).
G/TBT/N/CHL/310
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pela Superintendência de Eletricidade e Combustíveis
(Superintendencia de Electricidad y Combustibles - SEC), propondo Regulamento Técnico que estabelece o
procedimento de certificação para todos os produtos que geram uma chama, sob a designação de
acendedores de cigarros, charutos e cachimbos, isqueiros e acendedores de tubos, de acordo com o âmbito
de aplicação da norma UNE EN ISO 9994: 2006. (10 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave:
acendedores; isqueiros; cachimbos; charutos; cigarros; certificação).
G/TBT/N/CHL/311
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pela Superintendência de Eletricidade e Combustíveis
(Superintendencia de Electricidad y Combustibles - SEC), propondo Regulamento Técnico que estabelece o
procedimento de certificação para Acendedores que utilizam combustíveis gasosos, como o acendedor para
cozinha, lareiras e churrasqueiras, barra de iluminação e dispositivos similares, definidos na norma ISO
22702:2003. (10 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave: acendedores; combustíveis gasosos;
certificação).
G/TBT/N/CHL/312
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pela Superintendência de Eletricidade e Combustíveis
(Superintendencia de Electricidad y Combustibles - SEC), propondo Regulamento Técnico que estabelece o
procedimento de certificação para aquecedores, definidos na Norma IEC 60335-2-30. (12 páginas, disponíveis
em espanhol) (Palavras chave: aquecedores; certificação).
G/TBT/N/CHL/313
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pela Superintendência de Eletricidade e Combustíveis
(Superintendencia de Electricidad y Combustibles - SEC), propondo Regulamento Técnico que estabelece o
procedimento de certificação para torradeiras, grelhas, churrasqueiras, fornos móveis e artefatos
semelhantes, definidos na Norma IEC 60335-2-9. (12 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave:
torradeiras; grelhas; churrasqueiras; fornos móveis; certificação).
G/TBT/N/CHL/314
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pela Superintendência de Eletricidade e Combustíveis
(Superintendencia de Electricidad y Combustibles - SEC), propondo Regulamento Técnico que estabelece o
procedimento de certificação para Caixas de Derivação utilizadas no chão de instalações elétricas fixas para
uso doméstico, definidos na Norma IEC 60670-1: 2015 e IEC 60670-23: 2006. (8 páginas, disponíveis em
espanhol) (Palavras chave: caixa de derivação; instalação elétrica).

G/TBT/N/CHL/315
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pela Superintendência de Eletricidade e Combustíveis
(Superintendencia de Electricidad y Combustibles - SEC), propondo Regulamento Técnico que estabelece o
procedimento de certificação para cilindros portáteis de aço soldado para empilhadeiras que utilizem o GLP
(Gás Liquefeito de Petróleo) como combustível. (7 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave: GLP;
empilhadeira; cilindro; certificação)
G/TBT/N/CHL/316
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano
(Ministerio de Vivienda y Urbanismo - MINVU), propondo Regulamento Técnico que estabelece disposições
para construção e instalação de escadas e esteiras rolantes, regras para a melhoria da segurança de escadas e
esteiras rolantes, requisitos mínimos para projeto, instalação e operação de elevadores eletromecânicos
contra terremotos. (Palavras chave: escada; esteira rolante; elevador).
G/TBT/N/CHL/317
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano
(Ministerio de Vivienda y Urbanismo - MINVU), propondo Regulamento Técnico que estabelece disposições
para desempenho hidrotérmico de produtos e materiais para edifícios, classificação e método de ensaio para
portas e janelas, impermeabilização, betume, plástico e borracha para telhas, método de ensaio para
materiais de construção, testes de resistência ao fogo e rotulagem de materiais isolantes. (Palavras chave:
edifícios; construção; impermeabilização; teste; rotulagem).
G/TBT/N/CHL/318
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano
(Ministerio de Vivienda y Urbanismo - MINVU), propondo Regulamento Técnico que estabelece disposições
para concreto e argamassa, em relação a testes, aditivos, requisitos e classificação para água de mistura e
determinação da densidade aparente. (Palavras chave: concreto; argamassa; teste; aditivo).
G/TBT/N/CHL/319
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano
(Ministerio de Vivienda y Urbanismo - MINVU), propondo Regulamento Técnico que estabelece disposições
para madeira, em relação à classificação de risco de deterioração na amostragem de serviço e requisitos
amostragem e inspeção. (Palavras chave: madeira; amostragem; inspeção).
CHINA
G/TBT/N/CHN/1094/Suppl.1
Suplemento ao projeto documento oficial da China, emitido pela Administração de Normalização da China
(Standardization Administration of China - SAC), informando a tradução extraoficial para o inglês feita pela
delegação da União Europeia, do Regulamento Técnico sobre compostos orgânicos voláteis e migração de
metais pesados em móveis de madeira. (Palavras chave: composto; orgânico; volátil; metais pesados; moveis;
madeira).

G/TBT/N/CHN/1095/Suppl.1
Suplemento ao projeto documento oficial da China, emitido pela Administração de Normalização da China
(Standardization Administration of China - SAC), informando a tradução extraoficial para o inglês feita pela
delegação da União Europeia, do Regulamento Técnico sobre limites de compostos orgânicos voláteis, aminas
aromáticas e retardador de chamas para colchões de uso interno temporário. (Palavras chave: colchões;
estofados; produtos químicos).
G/TBT/N/CHN/1096/Suppl.1
Suplemento ao projeto documento oficial da China, emitido pela Administração de Normalização da China
(Standardization Administration of China - SAC), informando a tradução extraoficial para o inglês feita pela
delegação da União Europeia, do Regulamento Técnico sobre limites de compostos orgânicos voláteis, aminas
aromáticas e retardador de chamas para estofados (sofás). (Palavras chave: móveis; sofá; estofados; produtos
químicos).
G/TBT/N/CHN/1129
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração Geral de Supervisão da Qualidade,
Inspeção e Quarentena (General Administration of Quality Supervision Inspection and Quarantine), propondo
Regulamento Técnico sobre as regras para administração de recall de produtos defeituosos em Veículos,
formulada de acordo com o regulamento relativo à Administração de Recall de Produtos Defeituosos de
Veículos Automotores. (6 páginas, disponíveis em chinês) (Palavras chave: recall; veículo; defeituoso;
automotores)
G/TBT/N/CHN/1130
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração Geral de Supervisão da Qualidade,
Inspeção e Quarentena (General Administration of Quality Supervision Inspection and Quarantine), propondo
Regulamento Técnico sobre requisitos essenciais de segurança para o projeto, fabricação, instalação,
manutenção, reparação, alteração, fiscalização, etc. de vasos de pressão. Aplica-se aos vasos de pressão
estacionários abrangidos pela Lei Especial de Equipamentos de Segurança da República Popular da China. (127
páginas, disponíveis em chinês) (Palavras chave: vasos de pressão; estacionário; equipamento).
COLÔMBIA
G/TBT/N/COL/213
Projeto de documento oficial da Colômbia, emitido pelo Ministério de Minas e Energia e Ministério do Meio
Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Sustentável (Ministerio de Minas y Energía y Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible), propondo Regulamento Técnico sobre requisitos de qualidade do etanol anidro
combustível, requisitos de qualidade do etanol anidro combustível desnaturado, processo de avaliação da
conformidade, sistemas de certificação, prazo, validade e derrogações. (9 páginas, disponíveis em espanhol).
(Palavras chave: gasolina; álcool; etanol; combustível; anidro).

CORÉIA DO SUL
G/TBT/N/KOR/593
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério de Segurança de Alimentos e
Medicamentos (Ministry of Food and Drug Safety), propondo Regulamento Técnico sobre procedimentos,
certificados, descarte e segurança para tecidos humanos. (10 páginas, disponíveis em coreano) (Palavras
chave: tecido humano; saúde).
G/TBT/N/KOR/594
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério de Segurança de Alimentos e
Medicamentos (Ministry of Food and Drug Safety), propondo Regulamento Técnico sobre segurança e gestão
de tecidos humanos em relação aos testes de ácido nucleico (NAT). (5 páginas, disponíveis em coreano).
(Palavras chave: tecido humano; saúde; sangue; ácido nucleico).
G/TBT/N/KOR/595
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pela Divisão de Gestão Veterinária e Farmacêutica
(Veterinary Pharmaceutical Management Division) e Agência de Quarentena Animal e Vegetal (Animal and
Plant Quarantine), propondo as alterações ao Regulamento Técnico sobre a avaliação de documentos técnicos
de dispositivos médicos veterinários. (22 páginas, disponíveis em coreano) (Palavras chave: dispositivos;
equipamentos médicos; veterinários).
G/TBT/N/KOR/596
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pela Divisão de Gestão Veterinária e Farmacêutica
(Veterinary Pharmaceutical Management Division) e Agência de Quarentena Animal e Vegetal (Animal and
Plant Quarantine), propondo emendas à orientação sobre a fabricação e autorização de produtos
farmacêuticos veterinários, em relação ao nome do produto. (40 páginas, disponíveis em coreano) (Palavras
chave: dispositivos; equipamentos médicos; veterinários).
G/TBT/N/KOR/597
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pela Agência Coreana de Tecnologia e Padrões (Korean
Agency for Technology and Standards - KATS), propondo reclassificação de itens de produtos eletrônicos, de
acordo com os riscos de segurança. Alguns produtos serão transferidos do âmbito da Certificação de
Segurança para Confirmação de Segurança e de Confirmação de Segurança para Confirmação de
Conformidade do Fornecedor. (20 páginas, disponíveis em coreano) (Palavras chave: eletrônicos; segurança).
COSTA RICA
G/TBT/N/CRI/151
Projeto de documento oficial da Costa Rica emitido pelo Ministério da Economia, Indústria e Comércio
(Ministerio de Economía, Industria y Comercio - MEIC), do Departamento de Regulamentação Técnica
(Departamento de Reglamentación Técnica), propondo Regulamento Técnico com o objetivo de estabelecer o
procedimento de avaliação da conformidade para verificar e controlar a qualidade dos cimentos hidráulicos,
regulamentado pelo Decreto Executivo n.º 32253-MEIC, Regulamento Técnico RTCR 383: 2004 Cimento,
Especificações e suas emendas. (14 páginas, disponíveis em espanhol). (Palavra chave: cimento hidráulico)

EGITO
G/TBT/N/EGY/60/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade
(Egyptian Organization for Standardization and Quality - EOS), com o objetivo de informar que o período
transitório da notificação G/TBT/N/EGY/60 sobre sucos de frutas, concentrados e néctar, foi prorrogado até
15 de Setembro de 2015. (Palavras chave: suco; fruta; néctar).
G/TBT/N/EGY/64/Add.2
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 transitório
da notificação G/TBT/N/EGY/64 sobre leite e produtos derivados, foi prorrogado até 15 de Setembro de 2015.
(Palavras chave: alimento; laticínio; leite).
G/TBT/N/EGY/65/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade
(Egyptian Organization for Standardization and Quality - EOS), com o objetivo de informar que o período
transitório da notificação G/TBT/N/EGY/65 sobre queijo processado e queijo fundido, foi prorrogado até 15 de
Setembro de 2015. (Palavra chave: alimento; laticínio; queijo; processado; fundido).
G/TBT/N/EGY/84
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian
Organization for Standardization and Quality), propondo Regulamento Técnico sobre requisitos essenciais e os
critérios descritivos de bebidas açucaradas não gaseificadas, sucos de fruta e bebidas artificiais. (7 páginas,
disponíveis em árabe) (Palavras chave: bebida; gaseificada; suco; fruta)
G/TBT/N/EGY/85
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian
Organization for Standardization and Quality), com o objetivo de informar os produtores e importadores um
período de seis meses para cumprir a modificação no Padrão Egípcio ES 1292 2/2015, sobre alvenaria de
concreto parte 2: concreto não estrutural de elementos de alvenaria, que substitui sua última edição, em
2005, mandatada pela Portaria Ministerial nº 423/2005. (11 páginas, disponíveis em árabe) (Palavras chave:
concreto; alvenaria; cimento Portland; construção).
G/TBT/N/EGY/86
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian
Organization for Standardization and Quality - EOS), com o objetivo de informar os produtores e importadores
um período de seis meses para cumprir para cumprir a modificação no Padrão Egípcio ES 1292 2/2015, sobre
alvenaria de concreto parte 1: concreto estrutural de elementos de alvenaria, que substitui sua última edição,
em 2005, mandatada pela Portaria Ministerial nº 423/2005. (Palavras chave: concreto; alvenaria; cimento
Portland; construção).

G/TBT/N/EGY/87
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian
Organization for Standardization and Quality - EOS), com o objetivo de informar o nível máximo de certos
contaminantes nos produtos alimentares. Substitui a norma E.S No. 7136/2010, mandatada pela Portaria
Ministerial nº 266/2011. Este projeto de norma está em conformidade com a Diretiva CE n.º 1881/2006, sobre
teores máximos de certos contaminantes nos gêneros alimentícios. (33 páginas, disponíveis em árabe)
(Palavras chave: alimentos; contaminantes).
G/TBT/N/EGY/88
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian
Organization for Standardization and Quality - EOS), propondo regulamento técnico sobre Óleos Vegetais
Comestíveis, substituindo as Normas Egípcias já mandatados pelo Decreto Ministerial nº 130 para o ano de
2005. Esta norma especifica os requisitos essenciais de óleos vegetais e está em conformidade com o CODEX
STAN 210 aprovada em 1999. (26 páginas, disponíveis em árabe) (Palavras chave: alimentos; óleo; vegetal;
comestível).
G/TBT/N/EGY/89
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian
Organization for Standardization and Quality - EOS), propondo regulamento técnico sobre óleo misto
comestível para fritar, substituindo o padrão egípcio ES nº 2142/2005 óleo comestível para fritar, mandatada
pela Portaria Ministerial nº 515/2005. Esta norma especifica os requisitos essenciais de óleos comestíveis
mistos para fins de fritura e está em conformidade com o CODEX STAN 19-1969, adotada em 1981. (9 páginas,
disponíveis em árabe) (Palavras chave: alimentos; óleo; misto; comestível; fritura)
G/TBT/N/EGY/90
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian
Organization for Standardization and Quality - EOS), com o objetivo de informar os produtores e importadores
um período de transição de seis meses para cumprir a modificação na Norma Egípcia ES 1562/2006, sobre
detergentes líquidos usados para limpar utensílios de cozinha e de mesa. Este padrão está em conformidade
com a JIS K 3370/1994: detergentes sintéticos para a cozinha, 2/59/EEC; 89/542/EEC; 67/548/EEC;
73/404/EEC; 73/405/EEC; 82/242/EEC; 76/769/EEC; 76/678/EEC; 88/379/EEC; Texto do Livro de Análise
Qualitativa de Química. (9 páginas, disponíveis em árabe) (Palavras chave: detergente; líquido; sintético;
químico)
G/TBT/N/EGY/91
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian
Organization for Standardization and Quality - OES), propondo regulamento técnico para queijo de pasta mole
- Parte 2: Cream Cheese, que especifica os requisitos essenciais e critérios descritivos para cream cheese,
destinado ao consumo direto ou para processamento adicional. Esta norma está em conformidade com
norma do Codex Alimentarius Nº 275/2010. (6 páginas, disponíveis em árabe) (Palavras chave: alimentos;
queijo; pasta mole; cream cheese)

G/TBT/N/EGY/92
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian
Organization for Standardization and Quality - EOS), propondo regulamento técnico para Queijo Semiduro
Parte 2: Queijo curado com mofo azul, tipo Blue Cheese, Roquefort, Gorgonzola e Stilton, entre outros,
especificando os requisitos essenciais e critérios descritivos. Esta norma está de acordo com o Código de
Regulamentos Federais, Título 21, subcapítulo B-alimentos para consumo humano - Parte 133: Queijo e
produtos relacionados Sec.133.106 Blue Cheese. (9 páginas, disponíveis em árabe) (Palavras chave: queijo;
blue cheese; mofo azul)
G/TBT/N/EGY/93
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian
Organization for Standardization and Quality - EOS), propondo regulamento técnico para Bebidas de cevada
não alcoólicas, especificando os requisitos essenciais, critérios descritivos e métodos de análise. Esta norma
substitui a Norma Egípcia ES nº 1765/2006, emitida pela Portaria Ministerial nº 130/2005. (12 páginas,
disponíveis em árabe) (Palavras chave: bebida; não alcóolica; cevada).
G/TBT/N/EGY/94
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian
Organization for Standardization and Quality - EOS), propondo regulamento técnico para Lápis, Lápis de Cor e
Similares, especificando os requisitos essenciais, critérios descritivos e métodos de análise. Esta norma
substitui a Norma Egípcia ES nº 410-1, ES nº 410-2 e ES nº 472, emitida pela Portaria Ministerial nº 423/2005.
(27 páginas, disponíveis em árabe) (Palavra chave: Lápis; cor; madeira; grafite).
G/TBT/N/EGY/95
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian
Organization for Standardization and Quality - EOS), com o objetivo de informar os produtores e importadores
o período de seis meses para cumprir a mudança Norma Egípcia ES nº 858, sobre os requisitos para sabão com
detergente para fins domésticos, que substitui sua última edição, em 2007. Esta norma está em conformidade
com EEC 59/92; EEC 404/73; EEC405/73; EEC 242/82; EEC 542/89; EEC 584/6; EEC 768/76; EEC 379/88;
EEC769/76; Saudi Standard 151/2007. (10 páginas, disponíveis em árabe) (Palavras chave: sabão; detergente;
doméstico; químico).
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
G/TBT/N/ARE/205/Corr.1
Correção ao projeto de documento oficial dos Emirados Árabes, emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology), comunicando que as informações
contidas no G/TBT/N/ARE/205 é idêntica à contida no G/TBT/N/ARE/266. A notificação G/TBT/N/ARE/205 é,
portanto, nula. (Palavra chave: água)

G/TBT/N/ARE/265
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 que visa restringir o uso de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos. (18 páginas,
disponíveis em Inglês). (Palavras chave: substâncias perigosas; equipamentos elétricos; eletrônicos;
substâncias químicas).
G/TBT/N/ARE/266
Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes Unidos, emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology - ESMA), propondo alteração do artigo No.
5.2.2 do Regulamento Técnico sobre tratamento de água potável não engarrafada, para consumo humano. O
PH deve estrar entre 6.5 - 8.5, ao invés de 6.5 - 8.0, com base na evidência de qualidade da água, publicada
pela Organização Mundial de Saúde. (Palavras chave: água; consumo humano).
G/TBT/N/ARE/267
Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes Unidos, emitido pela Organização de Normalização,
Metrologia e Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization - SASO), propondo
regulamento técnico sobre os produtos cosméticos e artigos de higiene pessoal. (12 páginas disponíveis em
inglês e 12 páginas disponíveis em árabe) (Palavras chave: cosméticos; higiene pessoal).
EQUADOR
G/TBT/N/ECU/142/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização (Instituto
Ecuatoriano de Normalización - INEN), com o objetivo de comunicar o adendo 2 correspondente a
modificação 1 do Regulamento Técnico RTE INEN 130, sobre Rolamentos de esferas, rolos e filamentos de
metal (agulhas), identificada e notificada com o G/TBT/N/ECU/142/Add.1. Esta Alteração 1 foi emitida nos
termos da Resolução nº 15 226 de 01 de julho de 2015, pelo subsecretário do Ministério da Indústria
Qualidade e Produtividade, publicado no Diário Oficial n º 548 de 21 de julho de 2015. (Palavras chave:
rolamento; rolo; filamento; meta; agulha).
G/TBT/N/ECU/174/Add.2
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 2 para a modificação 1
do Regulamento Técnico RTE INEN 177, sobre Rolamentos de rolos cônicos, comunicadas em documento
identificado como G/TBT/N/ECU/174/Add.1 de 21 de janeiro de 2015. Esta alteração 1 foi emitida nos termos
da Resolução nº 15 225 de 01 de julho de 2015, expedida pela Secretaria de qualidade do Ministério da
Indústria e Produtividade, publicada no Diário Oficial n º 548 21 de julho de 2015. (Palavras chave: rolamento;
rolo; cônico).
G/TBT/N/ECU/188/Add.2
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 2 para a modificação 1
do Regulamento Técnico RTE INEN 117, sobre a eficiência energética em televisores, relatório de consumo de
energia, métodos de ensaio e rotulagem, notificado no documento identificado com o símbolo
G/TBT/N/ECU/188/Add.1 de 07 de outubro de 2014. Esta Alteração 1 foi emitida nos termos da Resolução nº
227, de 15 de 01 de julho de 2015, pelo subsecretário do Ministério de Qualidade indústria e Produtividade,

publicada no Diário Oficial n º 548 de 21 de julho de 2015. (Palavras chave: eficiência energética; televisor;
rotulagem).
ESTADOS UNIDOS
G/TBT/N/USA/826/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e
Energia Renovável (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia
(Department of Energy - DOE), propondo alterações nas normas de conservação de energia para a Classe A e
B de máquinas de venda automática de bebidas refrigeradas. Esta notificação tem também objetivo de
anunciar uma reunião pública para discutir e receber comentários sobre estes padrões propostos, análises e
resultados, e anuncia a disponibilidade do documento de suporte técnico NOPR (TSD). (Palavras chave:
máquinas de bebida; refrigerado; energia).
G/TBT/N/USA/861/Add.4
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e
Energias Renováveis (OEERE), do Departamento de Energia (DOE), com o objetivo de informar que, conforme
alterada, o Ordenamento sobre a Política de Conservação de Energia (EPCA), prescreve normas de
conservação de energia para vários produtos de consumo e certos equipamentos industriais e comerciais,
incluindo kits de luz ventilador de teto (ceiling fan light kits - CFLKs). EPCA também exige que o DOE determine
periodicamente se normas alteradas mais rigorosas seriam tecnologicamente viáveis e economicamente
justificáveis. Na presente comunicação, o DOE altera normas de conservação de energia para CFLKs e também
anuncia uma reunião pública para receber comentários sobre estes padrões propostos, análises associadas e
resultados.
G/TBT/N/USA/903/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e
Energia Renovável (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia
(Department of Energy - DOE), com o objetivo de emitir a regra final e rever seus procedimentos de teste para
lavadoras de roupa, com base no Ordenamento sobre a Política de Conservação de Energia (EPCA) (Palavras
Chave: lavadoras de roupa; teste; EPCA).
G/TBT/N/USA/903/Add.1/Corr.1
Correção do adendo 1 emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e Energia Renovável (Office of Energy
Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia (Department of Energy - DOE), sobre
procedimentos de teste para lavadoras de roupa. O presente documento tem por objetivo corrigir um erro de
numeração no texto normativo do regulamento citado. (Palavras Chave: lavadoras de roupa; teste; EPCA).
G/TBT/N/USA/907/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e
Energia Renovável (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE) do Departamento de Energia
(Department of Energy - DOE), com o objetivo de informar a regra final de revisão do seu procedimento de
teste para desumidificadores e estabelecer um novo procedimento de ensaio em um novo apêndice. (Palavra
chave: desumidificador)

G/TBT/N/USA/917/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e
Energia Renovável (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia
(Department of Energy - DOE), com o objetivo de informar a regra final sobre procedimentos de teste para
máquinas de venda automática de bebidas. O DOE está adotando nesta regra final, vários esclarecimentos
sobre os requisitos de certificação e apresentação de relatórios para as máquinas de venda automática de
bebidas. (Palavras Chave: máquinas; automáticas; bebidas).
G/TBT/N/USA/988/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Serviço Postal (United State Postal
Service), com o objetivo de informar que o Serviço Postal está substituindo USPS STD 7B, que rege a
concepção de caixas de correio de calçada, com novo USPS STD 7C. O novo STD 7C foi desenvolvido
internamente para atender aos requisitos operacionais do Serviço Postal. (Palavras chave: correio; serviço
postal).
G/TBT/N/USA/998/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e
Energia Renovável (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia
(Department of Energy - DOE), com o objetivo de informar a extensão do período de comentários públicos
para a apresentação de observações, sobre a proposta de Regulamento Técnico de normas de conservação de
energia para fornos convencionais residenciais. O período para comentários é estendido para 09 de setembro
de 2015. (Palavras chave: energia; forno).
G/TBT/N/USA/1011/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção Ambiental
(Environmental Protection Agency - EPA), e a Administração para Segurança de Tráfico em Rodovia Nacional
(National Highway Traffic Safety Administration - NHTSA), do Departamento de Transporte (Department of
Transportation - DOT), com o objetivo de anunciar uma audiência pública em relação às regras comuns
propostas sobre Emissões de Gases de Efeito Estufa e Padrões de Eficiência para Motores e também para o
Projeto de Declaração de Impacto Ambiental da NHTSA. Essa audiência será a segunda de duas audiências,
que serão realizadas em 06 de agosto e 18 de Agosto de 2015. O período de comentários para a proposta foi
estendido até 17 de setembro de 2015. (Palavras chave: motor; veículo automotivo; efeito estufa; gases;
impacto ambiental).
G/TBT/N/USA/1018
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e Energia
Renovável (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia
(Department of Energy - DOE), propondo alterar e estender seus procedimentos de teste para lâmpadas
fluorescentes compactas (medium base compact fluorescent lamps - MBCFLs). O DOE também anuncia uma
reunião pública para receber comentários sobre estas alterações propostas aos procedimentos de ensaio. (34
páginas, disponíveis em inglês) (Palavras chave: lâmpadas; fluorescentes; energia).
G/TBT/N/USA/1019
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 alterar a Lista Nacional das substâncias permitidas e proibidas, eliminando duas substâncias

orgânicas não agrícolas para uso em manejo orgânico, vinhos fortificados de cozinha - vinho Marsala e vinho
xerez. Esta regra proposta também remove duas listagens para as substâncias sintéticas permitidas para uso
em produção agrícola orgânica, a estreptomicina e tetraciclina (streptomycin and tetracycline). (4 páginas,
disponíveis em inglês) (Palavras chave: orgânico; vinhos; substâncias sintéticas; estreptomicina; tetraciclina)
G/TBT/N/USA/1020
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão Federal de Comunicações (Federal
Communications Commission - FCC), propondo alterações às regras que regem a avaliação e aprovação dos
dispositivos de radiofrequência (radiofrequency - RF). (29 páginas, disponíveis em inglês) (Palavras chave:
dispositivos; radiofrequência).
G/TBT/N/USA/1021
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e Energia
Renovável (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia
(Department of Energy - DOE), propondo revisar seu procedimento de teste para carregadores de bateria,
estabelecidas com base no Ordenamento sobre a Política de Conservação de Energia (EPCA). A proposta
define também novas disposições para o condicionamento e descarregamento de baterias de chumbo-ácido.
(16 páginas, disponíveis em inglês) (Palavras chave: carregadores; bateria; chumbo-ácido; teste).
G/TBT/N/USA/1022
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e Energia
Renovável (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia
(Department of Energy - DOE), propondo reafirmar que o procedimento de teste atualmente prescrito deve
ser usado quando se mede o Índice de Eficiência de Energia, o Índice de Eficiência de Energia integrada e o
coeficiente de desempenho para pequenos, grandes e maiores condicionadores de ar-refrigerado unitários
comerciais (commercial unitary air conditioners - CUAC) e bombas de calor unitárias comerciais (commercial
unitary heat pumps - CUHP). (16 páginas, disponíveis em inglês), (Palavras chave: condicionadores; arrefrigerado; bombas de calor; eficiência; energia; coeficiente de desempenho; teste).
G/TBT/N/USA/1023
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção Ambiental
(Environmental Protection Agency - EPA), propondo uma nova regra de utilização significativa para
tricloroetileno (trichloroethylene - TCE). A proposta refere-se à produção e processamento em produtos de
limpeza, desengordurantes, solventes, produtos de limpeza de película, polidores de cascos, lubrificantes,
selantes borda de espelho e spray de pimenta que utilizem o TCE. Pessoas sujeitas à proposta seriam
obrigadas a notificar a EPA pelo menos 90 dias antes de iniciar qualquer fabrico ou processamento de TCE. (8
páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: tricloroetileno; substância química; produtos de limpeza).
G/TBT/N/USA/1024
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Departamento Comercial e fiscal para o álcool
e tabaco (Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau - TTB), do Departamento do Tesouro (Department of the
Treasury), com o objetivo de anunciar um programa piloto de cobrança eletrônica de dados de importação e a
transferência desses dados através da Agência de Fiscalização de Alfândega e Proteção de Fronteiras
(Customs and Border Protection - CBP), para o TTB. O TTB também está anunciando a disponibilidade e
solicitando comentários sobre um projeto de conjunto de instruções que descreve como os importadores de
bebidas alcoólicas destiladas, vinho, cerveja, produtos de tabaco, fumo processado ou papéis de cigarro e
tubos podem apresentar informações eletronicamente para atender aos requisitos TTB na importação. (4

páginas, disponíveis em inglês), (Palavras chave: bebida; alcoólica; destilado; cerveja; vinho; tabaco; cigarro;
fumo)
G/TBT/N/USA/1025
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e Energia
Renovável (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia
(Department of Energy - DOE), com o objetivo de anunciar uma nova definição e padrão de conservação de
energia para aquecedores de água grid-enabled no Ordenamento de Melhoria de Eficiência Energética de
2015, que alterou a Ordenamento sobre a Política de Conservação de Energia de 1975 (EPCA). O
Departamento de Energia está publicando esta regra final para colocar no Código de Regulamentações
Federais, as normas de conservação de energia, definições relacionadas e explicações sobre a interpretação
da nova linguagem. (7 páginas, disponíveis em inglês) (Palavras chave: aquecedor; água; grid enabled;
energia)
G/TBT/N/USA/1025/Corr.1
Corregendo da notificação emitida pelo Escritório de Eficiência Energética e Energia Renovável (Office of
Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia (Department of Energy DOE), sobre nova definição e padrão de conservação de energia para aquecedores de água grid-enabled. O
presente documento tem por objetivo corrigir o erro de redação de um numeral omitido na equação do fator
de energia para aquecedores de água grid-enabled. (Palavras chave: aquecedor; água; grid enabled; energia).
G/TBT/N/USA/1026
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão para a Segurança dos Produtos de
Consumo (Consumer Product Safety Commission - CPSC), propondo normas de segurança para banheiras
infantis. (14 páginas, disponíveis em inglês) (Palavras chave: banheira; infantil).
G/TBT/N/USA/1027
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Serviço de Inspeção de Segurança Alimentar
(Food Safety and Inspection Service - FSIS) e do Departamento de Agricultura (Department of Agriculture USDA), propondo aperfeiçoar a definição e normatização do frango para assar de carcaça leve, refletindo as
características dos frangos comercializados no mercado atual. Esta proposta é uma resposta à petição
submetida pelo National Chicken Council. (3 páginas, disponíveis em inglês) (Palavras chave: frango; galinha;
assado; peso; galeto; carcaça; leve)
G/TBT/N/USA/1028
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 a revisão das normas norte americanas para o grau de processamento de passas. Estas alterações
visam moderniza e clarificar as normas, removendo terminologia dupla para o mesmo requisito. (2 páginas,
disponíveis em inglês) (Palavras chave: uva; passas; alimento)

GEÓRGIA
G/TBT/N/GEO/90
Projeto de documento oficial da Geórgia, emitido pelo Ministério de Assuntos Internos da Geórgia (Ministry of
Internal Affairs of Georgia), propondo Regulamento Técnico sobre Regras e Condições de Segurança Contra
Incêndios, determinando os requisitos substâncias perigosas, processo tecnológico durante o seu transporte,
bem como risco de incêndio no local de trabalho. (82 páginas, disponíveis em georgiano). (Palavras chave:
substância perigosa; incêndio; segurança).
G/TBT/N/GEO/91
Projeto de documento oficial da Geórgia, emitido pelo Ministério do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
da Geórgia (Ministry of Environment and Natural Resources of Georgia), propondo Regulamento Técnico
sobre construção, operação, fechamento e cuidados de acompanhamento para aterros. (42 páginas,
disponíveis em georgiano) (Palavra chave: aterro).
HONG-KONG
G/TBT/N/HKG/48
Projeto de documento oficial de Hong Kong, emitido pelo Centro para a Segurança Alimentar (Centre for Food
Safety) e o Departamento de Proteção Ambiental (Environmental Protection Department), propondo
modificar os padrões de segurança obrigatórios de gorduras e óleos comestíveis fabricados localmente,
importados e exportados a partir de Hong Kong, e promover a reciclagem de resíduos de óleos de cozinha. Os
parâmetros de segurança e de qualidade propostos para as gorduras e óleos comestíveis faz referência aos
padrões estipulados pelo Codex Alimentarius Commissionand. (43 páginas, disponíveis em Inglês e 40 páginas,
disponíveis em chinês). (Palavras Chave: padrões de segurança; gordura; óleos).
IÊMEN
G/TBT/N/YEM/1
Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes Unidos, emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology - ESMA), propondo alteração do artigo No.
5.2.2 do Regulamento Técnico sobre tratamento de água potável não engarrafada, para consumo humano. O
PH deve estrar entre 6.5 - 8.5, ao invés de 6.5 - 8.0, com base na evidência de qualidade da água, publicada
pela Organização Mundial de Saúde. (Palavras chave: água; consumo humano).
G/TBT/N/YEM/2
Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes Unidos, emitido pela Organização de Normalização,
Metrologia e Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization - SASO), propondo
regulamento técnico sobre os produtos cosméticos e artigos de higiene pessoal. (12 páginas disponíveis em
inglês e 12 páginas disponíveis em árabe) (Palavras chave: cosméticos; higiene pessoal).
ÍNDIA
G/TBT/N/IND/49
Projeto de documento oficial da Índia, emitido pela Autoridade de Segurança e Padrões Alimentares da Índia
(Food Safety and Standards Authority of India - FSSAI), propondo Alteração do Regulamento de Segurança e
Padrões Alimentares (Embalagem e Rotulagem) estabelecendo Classificação e Rotulagem para óleo vegetal

comestível e gordura vegetal comestível. (4 páginas, disponíveis em inglês). (Palavra chave: rotulagem; óleo;
gordura; vegetal).
G/TBT/N/IND/50
Projeto de documento oficial da Índia, emitido pelo Ministério de aço (Ministry of Steel), propondo
regulamento técnico para produtos de aço inoxidável (Controle de Qualidade). A norma proíbe o fabrico,
venda distribuição, importação de qualquer produto de aço inoxidável, que não esteja conforme as normas
especificadas e não ostente a marca padrão do Escritório Indiano de Normalização. (4 páginas, disponíveis em
inglês). (Palavra chave: aço inoxidável)
ISRAEL
G/TBT/N/IRS/87/Suppl.1
Suplemento ao projeto documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal (Israel WTO - TBT Enquiry Point),
informando a tradução extraoficial para o inglês feita pela delegação da União Europeia, do Regulamento
Técnico sobre Diesel (gasóleo) para motores à Diesel. (Palavras chave: diesel; motor; combustível).
JAMAICA
G/TBT/N/JAM/50
Projeto de documento oficial da Jamaica, emitido pelo Escritório de Normalização (Bureau of Standards
Jamaica), propondo Regulamento Técnico com o objetivo de garantir a qualidade dos agregados minerais,
areias e enchimentos usados para a construção, especificando os requisitos para amostragem e ensaios. (21
páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras Chave: agregados minerais; areias; enchimentos).
G/TBT/N/JAM/51
Projeto de documento oficial da Jamaica, emitido pelo Escritório de Normalização (Bureau of Standards
Jamaica), propondo Regulamento Técnico com o objetivo de informar os requisitos para redução de amostras
nos testes de agregados minerais, areias e enchimentos. (15 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras Chave:
agregados minerais; areias; enchimentos; teste).
G/TBT/N/JAM/52
Projeto de documento oficial da Jamaica, emitido pelo Escritório de Normalização (Bureau of Standards
Jamaica), propondo Regulamento Técnico com o objetivo de informar os requisitos para determinação da
distribuição granulométrica de agregados minerais, areias e enchimentos. (13 páginas, disponíveis em Inglês)
(Palavras Chave: agregados minerais; areias; enchimentos; distribuição granulométrica).
G/TBT/N/JAM/53
Projeto de documento oficial da Jamaica, emitido pelo Escritório de Normalização (Bureau of Standards
Jamaica), propondo Regulamento Técnico com o objetivo de apresentar os requisitos mínimos de
manutenção de edifícios existentes. (45 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras Chave: edifício; manutenção
da propriedade; construção).

JAPÃO
G/TBT/N/JPN/497
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 de substâncias designadas
(Shitei Yakubutsu), com base no disposto no Ordenamento sobre garantia da qualidade, eficácia e segurança
dos produtos farmacêuticos, dispositivos médicos, produtos para terapia celular e regenerativa, produtos de
terapia genética, e cosméticos (1960, Lei Nº145) (1 página, disponível em inglês) (Palavras chave: substância
designada; substância química; produto farmacêutico; dispositivos/equipamentos médicos; cosmético;
genética; celular)
G/TBT/N/JPN/498
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 6 substâncias designadas (Shitei
Yakubutsu), com base no disposto no Ordenamento sobre garantia da qualidade, eficácia e segurança dos
produtos farmacêuticos, dispositivos médicos, produtos para terapia celular e regenerativa, produtos de
terapia genética e cosméticos (1960, Lei Nº145). (1 página, disponível em inglês) (Palavras chave: substância
designada; substância química; dispositivo médico; cosmético; genética; celular)
KUWAIT
G/TBT/N/KWT/277/Add.1
Projeto de documento oficial do Kuwait, emitido pelo Departamento de Normalização e Metrologia
(Standards and Metrology Department - KOWSMD), propondo Regulamento Técnico sobre Rotulagem de
produtos alimentares pré-embalados, visando informar o teor de gordura trans. (2 páginas disponíveis em
árabe). (Palavras chave: alimento; rotulagem; embalagem; gordura trans).
G/TBT/N/KWT/278/Corr.1
Correção do projeto de documento oficial do Kuwait, emitido pelo Departamento de Normalização e
Metrologia (Standards and Metrology Department - KUWSMD), informando que as informações contidas no
G/TBT/N/KWT/278 é idêntica à contida no G/TBT/N/KWT/277. A Notificação G/TBT/N/KWT/278 é, portanto,
nula. (Palavras chave: alimento; rotulagem; embalagem).
G/TBT/N/KWT/278
Projeto de documento oficial do Kuwait, emitido pelo Departamento de Normalização e Metrologia
(Standards and Metrology Department - KUWSMD), propondo Regulamento Técnico sobre rotulagem de
todos os alimentos e os requisitos pré-embalados, relativos à apresentação dos mesmos. (14 páginas,
disponíveis em inglês e 17 páginas, disponíveis em árabe). (Palavras chave: alimento; rotulagem; embalagem).
G/TBT/N/KWT/279
Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes Unidos, emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology - ESMA), propondo alteração do artigo No.
5.2.2 do Regulamento Técnico sobre tratamento de água potável não engarrafada, para consumo humano. O
PH deve estrar entre 6.5 - 8.5, ao invés de 6.5 - 8.0, com base na evidência de qualidade da água, publicada
pela Organização Mundial de Saúde. (Palavras chave: água; consumo humano).
G/TBT/N/KWT/280

Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes Unidos, emitido pela Organização de Normalização,
Metrologia e Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization - SASO), propondo
regulamento técnico sobre os produtos cosméticos e artigos de higiene pessoal. (12 páginas disponíveis em
inglês e 12 páginas disponíveis em árabe) (Palavras chave: cosméticos; higiene pessoal).
MÉXICO
G/TBT/N/MEX/290
Projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de Energia (Secretaría de Energía), propondo
Regulamento Técnico com o objetivo de estabelecer o nível mínimo do Índice de Eficiência Energética Sazonal
(Relación de Eficiencia Energética Estacional - REEE), para aparelhos de ar condicionado do tipo split com fluxo
de refrigeração variável. O regulamento também especifica os métodos de ensaio e requisitos de rotulagem.
(70 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave: ar condicionado; eficiência energética).
G/TBT/N/MEX/291
Projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de Comunicações e Transportes (Secretaría
de Comunicaciones y Transportes), propondo Regulamento Técnico com o objetivo de estabelecer os
requisitos para instrumentos, equipamentos, documentos e manuais a serem transportados a bordo de
aeronaves. (3 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave: aeronave; a bordo; equipamento)
OMÃ
G/TBT/N/OMN/208
Projeto de documento oficial do Omã emitido pelo Ministério do Comércio e Indústria (Ministry of Commerce
& Industry), da Diretoria Geral para Especificações e Medidas (Directorate General for Specifications &
Measurements), propondo Regulamento Técnico sobre proibição de cigarros eletrônicos e seus
correspondentes. Todos os itens são obrigatórios. (2 páginas disponíveis em árabe) (Palavras chave: cigarros;
cigarros eletrônicos)
G/TBT/N/OMN/209
Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes Unidos, emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology - ESMA), propondo alteração do artigo No.
5.2.2 do Regulamento Técnico sobre tratamento de água potável não engarrafada, para consumo humano. O
PH deve estrar entre 6.5 - 8.5, ao invés de 6.5 - 8.0, com base na evidência de qualidade da água, publicada
pela Organização Mundial de Saúde. (Palavras chave: água; consumo humano).
G/TBT/N/OMN/210
Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes Unidos, emitido pela Organização de Normalização,
Metrologia e Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization - SASO), propondo
regulamento técnico sobre os produtos cosméticos e artigos de higiene pessoal. (12 páginas disponíveis em
inglês e 12 páginas disponíveis em árabe) (Palavras chave: cosméticos; higiene pessoal).

PARAGUAI
G/TBT/N/PRY/84
Projeto de documento oficial do Paraguai, emitido pela Direção Nacional de Vigilância Sanitária (Dirección
Nacional de Vigilancia Sanitara - DINAVISA), do Ministério de Saúde Pública e Bem Estar Social (Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social - MSPyBS), propondo Regulamento Técnico para estabelecer padrões de
fabricação, regime para a obtenção e renovação de registro de saúde, controle de qualidade, controle
sanitário e comercialização de produtos chamados suplementos alimentares. (19 páginas, disponíveis em
espanhol) (Palavra chave: suplemento alimentar; produtos para saúde).
SUÍÇA
G/TBT/N/CHE/198
Projeto de documento oficial da Suíça, emitido pelo Escritório Federal de Segurança Alimentar e Assuntos
Veterinários (Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires - OSAV), propondo os
requisitos gerais para emissão de produtos químicos em objetos que entrem em contato com a pele, pelos do
corpo e membranas mucosas. (4 páginas disponíveis em alemão, francês e italiano) (Palavras chave: produto
químico; cádmio; corante; água; aerossol; cosmético; embalagem; têxtil; brinquedo; fósforo; vela; isqueiro)
G/TBT/N/CHE/199
Projeto de documento oficial da Suíça, emitido pelo Escritório Federal de Segurança Alimentar e Assuntos
Veterinários (Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires - OSAV), propondo os
requisitos gerais para cosméticos, em relação a documentação, conformidade, rastreabilidade, introdução de
um novo sistema cosmetovigilância, rotulagem e proibição de produtos cosméticos cuja formulação final ou
cujos ingredientes tenham sido objeto de ensaios em animais. (413 páginas disponíveis em alemão, francês e
italiano) (Palavras chave: cosméticos; cosmetovigilância; rotulagem; teste em animais).
G/TBT/N/CHE/200
Projeto de documento oficial da Suíça, emitido pelo Escritório Federal de Segurança Alimentar e Assuntos
Veterinários (Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires - OSAV), propondo os
requisitos gerais para materiais e objetos destinados a entrar em contato com gêneros alimentícios, podendo
ser metal, plástico, celulose, vidro, papel ou papelão, cera ou parafinas, silicones e tintas de embalagem,
estabelecidos em uma versão revista da lei sobre produtos alimentares e produtos de consumo. (58 páginas
disponíveis em alemão, francês e italiano) (Palavras chave: alimento; gênero alimentício; embalagem).
G/TBT/N/CHE/201
Projeto de documento oficial da Suíça, emitido pelo Escritório Federal de Segurança Alimentar e Assuntos
Veterinários (Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires - OSAV), propondo uma
maior harmonização com a legislação da União Europeia (UE: Diretiva 2009/48/CE), sobre brinquedos,
garantindo um nível equivalente de segurança na Suíça. (11 páginas disponíveis em alemão, francês e italiano)
(Palavras chave: segurança; brinquedo; substância química; níquel; chumbo).

TAILÂNDIA
G/TBT/N/THA/464
Projeto de documento oficial da Tailândia, emitido pelo Instituto Tailandês de Normalização Industrial (Thai
Industrial Standards Institute - TISI), do Ministério da Indústria (Ministry of Industry), propondo retirar o
Regulamento Técnico TIS 2223-2548, substituiu-o pelo TIS 2223-25XX como uma norma obrigatória. Esta
norma abrange apenas a chapa de aço revestida de zinco eletrolítico (electrolytic zinc-coated steel sheet), que
é produzido com zinco. (25 páginas, disponíveis em tailandês) (Palavra chave: chapa; aço; zinco; eletrolítico).
G/TBT/N/THA/465
Projeto de documento oficial da Tailândia, emitido pelo Instituto Tailandês de Normalização Industrial (Thai
Industrial Standards Institute - TISI), do Ministério da Indústria (Ministry of Industry), propondo alterar o
padrão industrial de aço estrutural laminados a quente (Hot Rolled Structural Steel Sections: TIS 1227-2539). A
principal alteração inclui a composição química, em uma análise de vazamento, e tolerâncias, na análise do
produto. (2 páginas, disponíveis em tailandês) (Palavra chave: aço; estrutural; laminados a quente)
TAIWAN
G/TBT/N/TPKM/156/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial de Formosa, emitido pela Administração de Alimentos e
Medicamentos do Ministério da Saúde e Bem Estar (Food and Drug Administration Ministry of Health and
Welfare), com o objetivo de informar que a notificação G/TBT/N/TPKM/156/Add.1 sobre rotulagem
nutricional para produtos infantis pré medidos, foi promulgada em 14 de Agosto de 2015 e entrará em vigor
em 1 de Julho de 2016. (Palavras chave: rotulagem; infantil; nutricional).
G/TBT/N/TPKM/184/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial de Formosa, emitido pelo Ministério da Saúde e Bem-Estar (Ministry
of Health and Welfare), com o objetivo de informar que a notificação G/TBT/N/TPKM/184, sobre rotulagem
de fórmulas infantis e obrigatoriedade de rótulo impresso diretamente sobre o contêiner para facilitar a
identificação, foi promulgada em 11 de Agosto de 2015. (Palavras chave: infantil; fórmula; rotulagem).
G/TBT/N/TPKM/207
Adendo ao projeto de documento oficial de Formosa, emitido pela Administração de Alimentos e
Medicamentos (Food and Drug Administration - FDA), do Ministério da Saúde e Bem-Estar (Ministry of Health
and Welfare - MOHW), com o objetivo de informar que o sistema de rastreabilidade dos produtos alimentares
para as empresas do setor alimentar, notificado como G/TBT/N/TPKM/207/Add.1, foi promulgado em 31 de
julho de 2015 e entrou em vigor em 31 de Julho de 2015. (Palavra chave: setor alimentar; rastreabilidade).
G/TBT/N/TPKM/212
Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pelo Escritório de Normalização, Metrologia e Inspeção
(The Bureau of Standards, Metrology and Inspection - BSMI), do Ministério de Assuntos Econômicos (Ministry
of Economic Affairs), com o objetivo de informar que usuários de energia da indústria têxtil que utilizam grupo
de vários resfriadores (chillers) e aquecedor de fluido térmico, devem cumprir o Regulamento de Conservação
de Energia e Eficiência Energética para a Indústria Têxtil a partir de 1º de Janeiro de 2016. (16 páginas
disponíveis em Inglês). (Palavras chave: têxtil; energia; resfriador; aquecedor; chiller).

UCRÂNIA
G/TBT/N/UKR/100
Projeto de documento oficial da Ucrânia, emitido pela Agência Estadual de Eficiência Energética e
Conservação de Energia da Ucrânia (The State Agency of Energy Efficiency and Energy Conservation of
Ukraine), propondo Regulamento Técnico que define os principais requisitos para a etiquetagem de máquinas
de lavar louça de uso doméstico, com base na Diretiva (EU) 1059/2010 de 28 de setembro de 2010, que
complementa a Diretiva 2010/30/EU do Parlamento Europeu e do Conselho. (25 páginas, disponíveis em
ucraniano) (Palavras chave: Máquinas de lavar louça; etiquetagem; eficiência energética).
G/TBT/N/UKR/101
Projeto de documento oficial da Ucrânia, emitido pelo Ministério da Saúde da Ucrânia (Ministry of Health of
Ukraine), propondo Regulamento Técnico que trata da revisão de alguns ordenamentos sobre o impacto
nocivo do tabaco com o objetivo de aproximar as legislações e regulamentações às exigências da UE em
matéria de advertências em relação à rotulagem; regulamentos em relação a produtos como cigarro
eletrônico e níveis de utilização de alcatrão e nicotina. (12 páginas, disponíveis em ucraniano). (Palavras
chave: tabaco; nicotina; alcatrão; cigarro; erva; rotulagem).
UGANDA
G/TBT/N/UGA/493
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National
Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico especificando os requisitos, amostragem e métodos de
ensaio para diluentes de tintas para repintura de automóvel à base de resinas sintéticas. (12 páginas,
disponíveis em Inglês) (Palavras chave: diluente; tinta; automóvel; resina).
G/TBT/N/UGA/494
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National
Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico especificando os requisitos, amostragem e métodos de
ensaio para tinta fosca de emulsão para uso interior e exterior. (24 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras
chave: tinta; fosca; emulsão).
G/TBT/N/UGA/495
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National
Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico especificando os requisitos, amostragem e métodos de
ensaio de sistemas de pintura a ar comprido para tintas diluíveis para cobertura de chapas de ferro
galvanizado, zinco e ligas de zinco revestido de aço. (14 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave:
pintura; tinta; ar comprimido; ferro; galvanizado; zinco; aço).
G/TBT/N/UGA/496
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National
Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico especificando os requisitos, amostragem e métodos de
ensaio para tintas de repintura de automóvel à base de resina de nitrocelulose. (16 páginas, disponíveis em
Inglês) (Palavras chave: tinta; repintura; automóvel; resina; nitrocelulose)

G/TBT/N/UGA/497
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National
Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico especificando os requisitos, amostragem e métodos de
ensaio para diluentes para tintas e vernizes à base de resina de nitrocelulose. (14 páginas, disponíveis em
Inglês) (Palavras chave: tinta; resina; verniz; nitrocelulose)
G/TBT/N/UGA/498
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National
Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico especificando os requisitos, amostragem e métodos de
ensaio de diluentes para tinta 2K à base de resina acrílica para repintura de automóveis. (12 páginas,
disponíveis em Inglês) (Palavras chave: tinta; 2k; diluente; repintura; automóvel)
G/TBT/N/UGA/499
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National
Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico especificando os requisitos, amostragem e métodos de
ensaio de diluentes para tintas à base de resina acrílica para repintura de automóveis. (12 páginas, disponíveis
em Inglês) (Palavras chave: tinta; diluente; repintura; automóvel)
G/TBT/N/UGA/500
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National
Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico especificando os requisitos, amostragem e métodos de
ensaio de tintas diluíveis em água para aplicação com pincel, rolo, spray ou qualquer outro método adequado
para pintura do exterior e interior de madeiras de fibra longa. (16 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras
chave: tinta; diluente; madeira)
G/TBT/N/UGA/501
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National
Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico especificando os requisitos, amostragem e métodos de
ensaio de tinta silk (sheen) de emulsão para uso interior. (24 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave:
tinta; silk; emulsão).
G/TBT/N/UGA/502
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National
Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico especificando os requisitos, amostragem e métodos de
ensaio de tinta fosca à base solvente para uso interior e exterior, destinados à aplicação por pincel, spray, rolo
ou qualquer outro método adequado para pintura. (25 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: tinta;
fosca; solvente).
G/TBT/N/UGA/503
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National
Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico especificando os requisitos, amostragem e métodos de
ensaio para o papel higiênico. (17 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavra chave: papel higiênico).

UNIÃO EUROPÉIA
G/TBT/N/EU/306
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission),
propondo Regulamento Técnico que estabelece as regras para a implementação de características de
segurança obrigatórias (um identificador único e um dispositivo antiadulteração) para impedir a entrada de
medicamentos falsificados na cadeia de abastecimento legal da União. (34 páginas + anexo de 5 páginas,
disponíveis em Inglês) (Palavras chave: segurança; dispositivo; medicamento)
G/TBT/N/EU/303
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission),
propondo Regulamento Técnico que estabelece regras de determinação do sabor característico de um
produto de tabaco, conforme a legislação (Diretiva 2014/40/EU) relativa ao fabrico, apresentação e venda de
tabaco e produtos afins. (8 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: tabaco; substâncias aromáticas)
G/TBT/N/EU/304
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission),
propondo Regulamento Técnico que estabelece um formato para a apresentação e disponibilização de
informações sobre os ingredientes e emissões dos produtos de tabaco e sobre os volumes de vendas.) (5
páginas + anexo 9 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: tabaco; emissões; ingredientes).
G/TBT/N/EU/305
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission),
propondo Regulamento Técnico que estabelece um modelo comum para a notificação dos cigarros
eletrônicos e os recipientes de abastecimento. (5 páginas + anexo 9 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras
chave: cigarro eletrônico; tabaco).
VIETNÃ
G/TBT/N/VNM/67
Projeto de documento oficial do Vietnã, emitido pelo Ministério dos Recursos Naturais e Meio Ambiente
(Ministry of Natural Resources and Environment), propondo Regulamento Técnico sobre importação de
materiais recicláveis e sucata de navios, utilizado como materiais de produção. (5 páginas disponíveis em
vietnamita) (Palavras chave: sucata; navio; material reciclável; proteção ambiental; resíduos).
G/TBT/N/VNM/68
Projeto de documento oficial do Vietnã, emitido pelo Ministério dos Recursos Naturais e Meio Ambiente
(Ministry of Natural Resources and Environment), propondo Regulamento Técnico sobre importação de
navios usados para aproveitamento de peças para reutilização ou para a extração de matérias-primas,
principalmente sucata. (5 páginas disponíveis em vietnamita) (Palavras chave: sucata; navio; material
reciclável; proteção ambiental; resíduos).
G/TBT/N/VNM/69
Projeto de documento oficial do Vietnã, emitido pelo Ministério dos Recursos Naturais e Meio Ambiente
(Ministry of Natural Resources and Environment), propondo Regulamento Técnico que trata de ordenamentos
e procedimentos destinados a verificação do sistema de gestão ambiental, instalações que respeitem o
ambiente e eco produtos que não agridam o meio ambiente, seja em sua produção, utilização ou eliminação.

(17 páginas, disponíveis em vietnamita) (Palavras chave: produtos ecológicos, verde; proteção ambiental;
gestão).
G/TBT/N/VNM/70
Projeto de documento oficial do Vietnã, emitido pelo Ministério do Transporte (Ministry of Transport),
propondo Regulamento Técnico sobre inspeção de qualidade e segurança técnica dos motores utilizados para
motocicletas elétricas e ciclomotores. (14 páginas, disponíveis em vietnamita) (Palavras chave: motocicletas;
elétricas; ciclomotores).
G/TBT/N/VNM/71
Projeto de documento oficial do Vietnã, emitido pelo Ministério dos Recursos Naturais e Meio Ambiente
(Ministry of Natural Resources and Environment), propondo Regulamento Técnico sobre importação
temporária, reexportação, destruição, transferência de carros e ciclomotores dos quais são concedidos direito
de preferência e isenção no Vietnã. Este projeto de documento aplica-se a agências de gestão do Estado,
organizações nacionais, famílias, indivíduos ou organizações e indivíduos estrangeiros que operam em
atividades relacionadas com resíduos sólidos domésticos, resíduos sólidos industriais, destruição de
automóveis e ciclomotores dos quais são concedidos direito de preferência e isenção no Vietnã. (52 páginas,
disponíveis em vietnamita) (Palavras chave: carro; ciclomotor; resíduo sólido; doméstico; industrial).
G/TBT/N/VNM/72
Projeto de documento oficial do Vietnã, emitido pelo Ministério dos Recursos Naturais e Meio Ambiente
(Ministry of Natural Resources and Environment), propondo Regulamento Técnico sobre os requisitos técnicos
e ambientais para incineradores de resíduos sólidos domésticos. (13 páginas, disponíveis em vietnamita)
(Palavras chave: incinerador; resíduo sólido; doméstico).
G/TBT/N/VNM/73
Projeto de documento oficial do Vietnã, emitido pelo Ministério do Trabalho (Ministry of Labour), propondo
Regulamento Técnico Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional em produção, comércio, utilização,
manipulação e transporte de produtos químicos perigosos. (17 páginas, disponíveis em vietnamita) (Palavras
chave: produto perigoso; químico).
G/TBT/N/VNM/74
Projeto de documento oficial do Vietnã, emitido pelo Ministério do Trabalho (Ministry of Labour), propondo
Regulamento Técnico Nacional para o transporte humano ou produtos acompanhados por humanos. (11
páginas, disponíveis em vietnamita) (Palavras chave: elevador; ascensor elétrico).
G/TBT/N/VNM/75
Projeto de documento oficial do Vietnã, emitido pelo Ministério da Construção (Ministry of Construction),
propondo Regulamento Técnico sobre Gestão da Construção, incluindo materiais de construção,
desenvolvimento, planejamento, produção de materiais de construção minerais, produção de atividades,
investimento e gestão da qualidade. (16 páginas, disponíveis em vietnamita) (Palavras chave: gestão da
construção; material; mineral; gestão da qualidade).

