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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/88/Rev.1
Projeto de documento oficial da África do Sul, emitido pelo Departamento de Agricultura, Florestas e Pesca
(Department of Agriculture, Forestry and Fisheries), propondo Regulamentos Técnicos sobre classificação,
embalagem e marcação de produtos de milho, destinados à venda na República da África do Sul nos termos
do Ordenamento N.º 119 de 1990. (10 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavra chave: milho
G/TBT/N/ZAF/193
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 ao aviso de
proibição prescrevendo o processo de pedido de inspeção e/ou remoção de produtos agrícolas
regulamentados importados destinados à venda na República da África do Sul a partir de portos de entrada
prescritos. (6 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: alimento; frutas; legumes; feijão; trigo; milho;
cevada; amendoim; sorgo; batata; soja; semente; alho; arroz; produtos enlatados; hortaliças desidratadas;
mel; vinagre; gorduras; carne; ovos; molho; produtos lácteos).
ALBÂNIA
G/TBT/N/ALB/73
Projeto de documento oficial da Albânia, emitido pelo Ministério do Meio Ambiente (Ministry of
Environment), propondo Regulamento Técnico sobre a classificação, embalagem e rotulagem de produtos
químicos de forma a assegurar a proteção da saúde humana e do ambiente, bem como a livre circulação das
substâncias e misturas químicas e de determinados artigos específicos. (23 páginas, disponíveis em albanês)
(Palavras chave: substância química; produto químico; misturas; rotulagem).

G/TBT/N/ALB/74
Projeto de documento oficial da Albânia, emitido pelo Ministério do Meio Ambiente (Ministry of
Environment), propondo Regulamento Técnico sobre produção, comercialização e utilização de produtos
químicos industriais e pesticidas (incluindo biocidas), em função do risco que representam para a saúde
humana e para o ambiente, coerente com a adesão da República da Albânia ao objetivo da Convenção de
Roterdã ratificada pela Lei Nº10277, de 13 de maio de 2010. (20 páginas, disponíveis em albanês) (Palavras
chave: substância química; produto químico; biocida).
G/TBT/N/ALB/75
Projeto de documento oficial da Albânia, emitido pelo Ministério do Meio Ambiente (Ministry of
Environment), propondo Regulamento Técnico sobre as restrições ao fabrico, colocação no mercado e
utilização de determinados produtos químicos e de certos artigos perigosos. (6 páginas, disponíveis em
albanês) (Palavras chave: substância química; produto químico)
G/TBT/N/ALB/76
Projeto de documento oficial da Albânia, emitido pelo Ministério do Meio Ambiente (Ministry of
Environment), propondo Regulamento Técnico sobre a lista de substâncias de alto risco que suscita
preocupação (Substances of Very High Concern - SVHC), os critérios para a sua inclusão e os termos para
emissão de uma autorização condicional, a fim de continuar o uso destas substâncias. (10 páginas, disponíveis
em albanês) (Palavras chave: substância química; produto químico).
ARÁBIA SAUDITA
G/TBT/N/SAU/859
Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes Unidos, emitido pela Diretoria Geral de Nutrição (General
Directorate of Nutrition), do Ministério da Saúde (Ministry of Health), propondo regras para execução (regras
de decisão) do código para comercialização de substitutos do leite materno. (9 páginas, disponíveis em Inglês,
15 páginas, disponíveis em árabe). (Palavra chave: leite materno; produtos lácteos).
G/TBT/N/SAU/860
Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes Unidos, emitido pela Organização Saudita de
Normalização, e Qualidade (Saudi Standards and Quality Organization - SASO) propondo Regulamento Técnico
(atualização do Regulamento SASO 2203/200), sobre plugues e tomadas para instalações elétricas (13A/250V)
de uso doméstico e similares.(Palavras chave: instalação elétrica; plugue; tomada)
ARGENTINA
G/TBT/N/ARG/292
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),
sobre obrigatoriedade de autorização de venda de medicamentos com princípio ativo farmacêutico (API) de
atividade antimicrobiana. (6 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave: substância química; princípio
ativo; atividade antimicrobiana; medicamento; remédio)

G/TBT/N/ARG/293
Projeto de documento oficial da Argentina, emitido pela Direção Nacional de Comércio Interno (Dirección
Nacional de Comercio Interior), estabelecendo o esquema de certificação de elevadores e seus componentes
mediante a Resolução ex-SICyM Nº. 897/1999, complementado pela Resolução ex-SDCC nº 225/2000,
Resolução ex-SCT nº 143/2004, Resolução ex-SCT nº 197/2004 e Resolução ex-SCT nº 109/2005. (6 páginas,
disponíveis em espanhol) (Palavra chave: elevadores)
BRASIL
G/TBT/N/BRA/339/Add.5
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 428, de 3 de setembro de 2015, publicada no
Diário Oficial da União Nº 170, de 4 de Setembro de 2015, propondo adaptações aos Procedimentos de
Avaliação da Conformidade para brinquedos, previamente estabelecidos pela Portaria Inmetro Nº 321, de 29
de outubro de 2009, com a obrigatoriedade quanto à certificação por terceira parte, que inclua ensaios com
registro de serviços laboratoriais, a fim de garantir a segurança e evitar acidentes de consumo. As demais
disposições estabelecidas pelas Portarias Inmetro Nº 108/2005 e 321/2009 ficam mantidas. (Palavras chave:
brinquedo; segurança; infantil).
G/TBT/N/BRA/474/Add.4
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 315, de 19 de Junho de
2012), notificado como G/TBT/N/BRA/474/Add.1, sobre os requisitos técnicos a serem observados por
Carrinhos de Bebê, foi alterado pela Portaria Nº 459, 21 de setembro de 2015, a fim de dar algumas
informações adicionais relevantes diretamente relacionadas com a notificação original (Portaria 315/2012), ao
excluir o artigo 5.41 e reformular o item 6, além de revogar a Portaria Nº 28, 22 de Janeiro de 2014,
previamente notificada mediante o documento G/TBT/N/BRA/474/Add.2 e mantém outras disposições da
Portaria 315/2012. Os comentários serão aceitos até 26 de Outubro de 2015. (Palavra chave: Carrinhos de
bebê)
G/TBT/N/BRA/477/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 os requisitos de avaliação da conformidade para
carrinhos de bebê notificados mediante o documento G/TBT/N/BRA/477/Add.1, estabelecendo os
procedimentos a serem observados pelos carrinhos para bebês, foram alterados pela Portaria Nº 459, 21 de
setembro de 2015, a fim de dar algumas informações adicionais relevantes diretamente relacionada com a
notificação original (Portaria 351/2012), tendo em conta os ajustamentos necessários para a reformulação
dos itens 6.1. 1.4.2.3 e 6.2.1.3.2.4, e manutenção de outras disposições da Portaria 351/2012. Os comentários
serão aceitos até 26 de Outubro de 2015 (Palavra chave: carrinhos para bebês)

G/TBT/N/BRA/512/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro), com objetivo informar que o Regulamento Técnico, notificado mediante o documento
G/TBT/N/BRA/512/Add.1, que estabelece os requisitos técnicos a serem observados por: cadeiras de
alimentação infantil ou assentos de alimentação para crianças; cadeiras de alimentação, com ou sem
bandejas, foi alterado pela Portaria Nº 459, de 21 de setembro de 2015, a fim de dar algumas informações
adicionais relevantes diretamente relacionada com a notificação original (Portaria 683/2015), tendo em conta
os ajustes necessários através da reformulação dos itens 3 e 5.2.7.2, exclusão dos itens 5.1.3; 6.1.3 e 6.2.5,
além de revogar a Portaria Nº 359, de 1 de agosto de 2014, anteriormente notificada como documento
G/TBT/N/BRA/512/Add.2 e mantém outras disposições da Portaria 683/2012. Os comentários serão aceitos
até 26 de outubro de 2015. (Palavras chave: infantil; cadeiras de alimentação; bandeja).
G/TBT/N/BRA/590/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, com o objetivo de informar a publicação do texto aprovado da Resolução RDC nº 36/2015, de 26 de
Agosto de 2015, notificada preliminarmente como documento G/TBT/N/BRA/590, dispondo a classificação de
risco, os regimes de controle de cadastro, registro, os requisitos de rotulagem e instruções de uso de produtos
para diagnóstico in vitro regulamentado pela Instrução Normativa N° 3, de 26 de Agosto de 2015. (Palavras
chave: diagnóstico in vitro; classificação de risco; rotulagem; agulha; seringa).
G/TBT/N/BRA/599/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituo Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro), com o objetivo de informar a emissão da Portaria Nº 433, de 4 de setembro de 2015,
publicada no Diário Oficial Nº.172, de 9 de setembro de 2015, previamente notificada como documento
G/TBT/N/BRA/599 (Portaria Nº 340, de 21 de Julho de 2014) e G/TBT/N/BRA/599/Rev.1 (Portaria Nº 30, de 21
de Janeiro de 2015), visando a criação no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC),
de procedimentos essenciais para a certificação obrigatória realizada por um terceiro acreditado pelo
Inmetro, para pó de combate a incêndios, ao mesmo tempo em que revoga a Portaria Nº 418, de 22 de
setembro de 2007, 33 meses após a publicação deste ordenamento. (Palavra chave: extintor; pó para extintor;
certificação).
G/TBT/N/BRA/607/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, com o objetivo de informar a aprovação com a publicação da Resolução RDC Nº 37, de 26 de Agosto
de 2015, que dispõe sobre a padronização de frases de declaração de conteúdo de látex de borracha natural
em rótulos de dispositivos médicos. (Palavras chave: dispositivos médicos; rotulagem; látex; borracha).
G/TBT/N/BRA/639/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), com o objetivo de informar a emissão da Portaria N ° 29, de 23 de setembro de 2015,
publicada no Diário Oficial da União N° 183, 24 de setembro de 2015, seção 1, página 3, aprovando o texto
final sobre a correlação entre a denominação comum e os nomes científicos dos peixes que devem ser
adotados no processo de rotulagem de produtos comercializados no país ou importados, previamente
notificado mediante o documento G/TBT/N/ BRA/639 (Portaria SDA / MAPA Nº 50/2015). (Palavras chave:
peixe; rotulagem).

G/TBT/N/BRA/645
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA,
propondo a Resolução Técnica Nº 62, de 26 de agosto 2015, sobre as boas práticas para a industrialização,
distribuição e comercialização de água com sal adicionado e sua lista de verificação. (28 páginas, disponíveis
em português) (Palavra chave: água; sal).
G/TBT/N/BRA/646
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro), propondo Regulamento Técnico estabelecendo os requisitos que permitam a conformidade com a
segurança necessária para berços para bebês e crianças, ao mesmo tempo em que revoga, no prazo de 36
meses, as Portarias Nº 269, de 21 de Junho de 2011; Nº 594, de 5 de Dezembro de 2013 e, Nº 243, de 21 de
Maio de 2015. (35 páginas, disponíveis em Português) (Palavra chave: berço).
CHILE
G/TBT/N/CHL/320
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pela Superintendência de Eletricidade e Combustíveis
(Superintendencia de Electricidad y Combustibles - SEC), propondo Regulamento Técnico (PE N° 31) que
estabelece o procedimento de certificação para válvulas e acessórios para cilindros portáteis de aço soldado
para empilhadeiras, utilizando GLP como combustível, de acordo com as normas chilenas NCh 2106.Of87 e,
NCh 78.Of99 (7 páginas, disponíveis em espanhol). (Palavras chave: válvulas; cilindros portáteis;
empilhadeiras; combustível; GLP).
G/TBT/N/CHL/321
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Serviço Agrícola e Pecuário (SAG) (Servicio Agrícola y
Ganadero - SAG), propondo Regulamento Técnico que altera a Resolução Nº 1.523, de 2001, estabelecendo
padrões de admissão e de introdução ao meio ambiente de organismos vegetais vivos, geneticamente
modificados para propagação. (3 páginas, disponíveis em espanhol). (Palavras chave: organismos vegetais
vivos; organismos geneticamente modificados; sementes).
G/TBT/N/CHL/322
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pela Superintendência de Eletricidade e Combustíveis
(Superintendencia de Electricidad y Combustibles - SEC), propondo Regulamento Técnico (PE N° 1) que
estabelece o procedimento de certificação para Luminárias portáteis de uso geral de acordo com a Norma IEC
60598-2-4:1997-04. (13 páginas, disponíveis em espanhol). (Palavras chave: luminárias; lanternas).
G/TBT/N/CHL/323
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pela Superintendência de Eletricidade e Combustíveis
(Superintendencia de Electricidad y Combustibles - SEC), propondo Regulamento Técnico (PC Nº 33), que
estabelece o processo de certificação para válvulas de fluxo adicional (dispositivo de segurança) para
instalações interiores de gás, de acordo com a extensão e o alcance da Norma VP 305-1: 2007. (7 páginas,
disponíveis em espanhol). (Palavras chave: gás; válvula; combustível; dispositivo de segurança).

G/TBT/N/CHL/324
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pela Superintendência de Eletricidade e Combustíveis
(Superintendencia de Electricidad y Combustibles - SEC), propondo Regulamento Técnico (PC Nº 65/1), que
estabelece o processo de certificação para aquecedores (estufas) de uso externo que utilizem exclusivamente
gás liquefeito de petróleo (GLP), de acordo com o alcance e a aplicabilidade da norma EN 14543: 2006 + A1:
2007. (10 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave: gás; válvula; combustível; dispositivo de
segurança; aquecedores; estufa; GLP).
CHINA
G/TBT/N/CHN/1131
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração de Normalização da China
(Standardization Administration of China - SAC), propondo Regulamento Técnico que especifica os valores
máximos permitidos de consumo de energia, avaliando os valores de conservação de energia, método de
ensaio, os tipos de energia e regras de inspeção dos sistemas de produção de hidrogênio por eletrólise da
água. (8 páginas, disponíveis em Chinês) (Palavras chave: energia; hidrogênio; eletrólise).
G/TBT/N/CHN/1132
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração de Normalização da China
(Standardization Administration of China - SAC), propondo Regulamento Técnico que especifica os valores
máximos permitidos de consumo de energia, avaliando os tipos de eficiência energética, valores mínimos
permitidos de eficiência energética, avaliando os valores de conservação de energia e métodos de ensaio para
bombas centrífugas petroquímicas. (12 páginas, disponíveis em Chinês) (Palavras chave: energia; bombas
centrífugas petroquímicas).
G/TBT/N/CHN/1133
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração de Normalização da China
(Standardization Administration of China - SAC), propondo Regulamento Técnico que especifica os valores
máximos permitidos de consumo de energia, avaliando os valores de conservação de energia, método de
ensaio, os tipos de energia e regras de inspeção de câmaras frigoríficas comerciais independentes
impulsionados por compressor elétrico incorporado. (15 páginas, disponíveis em Chinês) (Palavras chave:
energia; compressor elétrico).
G/TBT/N/CHN/1134
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração de Normalização da China
(Standardization Administration of China - SAC), propondo Regulamento Técnico que especifica os valores
máximos permitidos de consumo de energia, avaliando os valores de conservação de energia, método de
ensaio, os tipos de energia e regras de inspeção para refrigeradores para água (water chillers), impulsionado
por compressores elétricos. (4 páginas, disponíveis em Chinês) (Palavras chave: energia; compressor elétrico;
cooler; bebedouro).

G/TBT/N/CHN/1135
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração de Normalização da China
(Standardization Administration of China - SAC), propondo Regulamento Técnico que especifica as classes de
eficiência energética, valores mínimos permitidos de eficiência energética e valores de avaliação da
conservação de energia, métodos de ensaio e as regras de aceitação para reatores para lâmpadas alógenas e
equipamentos relacionados tais como transformadores elétricos; conversores elétricos e indutores. (9
páginas, disponíveis em Chinês) (Palavras chave: energia; lâmpadas alógenas; reator; transformadores
elétricos, conversores elétricos; retificadores; e indutores)
G/TBT/N/CHN/1136
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração de Normalização da China
(Standardization Administration of China - SAC), propondo Regulamento Técnico que especifica as classes de
eficiência energética, valores mínimos permitidos de eficiência energética e valores de avaliação da
conservação de energia, métodos de ensaio e as regras de aceitação de lâmpadas alógenas, lâmpada de
descarga, incluindo lâmpadas ultravioletas, lâmpadas infravermelhos e lâmpada de arco também chamada de
arco voltaico. (7 páginas, disponíveis em Chinês) (Palavras chave: energia; lâmpadas alógenas; ultra violeta;
infra vermelho).
G/TBT/N/CHN/1137
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração de Normalização da China
(Standardization Administration of China - SAC), propondo Regulamento Técnico que especifica as classes de
eficiência energética, de energia em espera, consumo de energia para aquecimento mantendo os valores
mínimos permitidos de eficiência energética, avaliando os valores de conservação de energia, métodos de
ensaio e regras de aceitação para panelas de arroz elétricas. (7 páginas, disponíveis em Chinês) (Palavras
chave: panela elétrica; etiquetagem; arroz).
G/TBT/N/CHN/1138
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos da China
(China Food and Drug Administration), propondo Regulamento Técnico que estabelece os requisitos técnicos
para a segurança dos cosméticos, incluindo os requisitos gerais para os produtos e ingredientes proibidos,
exigências para substâncias restritas e os métodos de ensaio e avaliação. (511 páginas, disponíveis em Chinês)
(Palavras chave: Cosméticos; óleos; resinoides; perfumaria, preparações cosméticas; artigos de toucador).
COLÔMBIA
G/TBT/N/COL/58/Add.12
Adendo ao projeto de documento oficial da Colômbia, emitido pelo Ministério do Comércio, Indústria e
Turismo (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo), com o objetivo de informar que a Resolução Nº 0481
de 4 de Março de 2009, sobre pneus fabricados, importados ou reformados e comercializados para uso em
veículos a motor e seus reboques, notificado em 29 de Abril de 2009 mediante documento identificado como
G/TBT/N/COL/58/Add.8, foi alterado pela Resolução Nº 2.875, de 27 de agosto 2015. (Palavras Chave: pneus;
veículos a motor; reboques).

G/TBT/N/COL/95/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Colômbia, emitido pelo Instituto Agropecuário Colombiano
(Instituto Colombiano Agropecuario - ICA), com o objetivo de informar que a Resolução nº 001599 de 20 de
Junho de 2007, sobre as disposições para o registo de laboratórios para emissão de diagnóstico veterinário,
notificada em 02 de julho de 2007 através do documento identificado como G/TBT/N/COL/95, foi revogada
pela Resolução nº 003823 de 04 de setembro de 2013. (Palavras chave: veterinário; laboratório; certificado).
G/TBT/N/COL/214
Projeto de documento oficial da Colômbia, emitido pelo Ministério da Saúde e Proteção Social e do Ministério
do Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Sustentável (Ministerio de Salud y Protección Social y el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), propondo Regulamento Técnico que estabelece os limites
máximos de fósforo e sobre a biodegradabilidade das substâncias tenso ativas (emulsionantes) presentes nos
detergentes e sabões. (16 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras Chave: substâncias químicas; sabão;
detergente).
COREIA DO SUL
G/TBT/N/KOR/598
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério da Agricultura, Alimentação e Assuntos
Rurais (Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs - MAFRA), propondo alteração dos Ordenamentos sobre
a promoção da Agricultura e Pesca ecológica, gerenciamento e suporte para alimentos orgânicos. (38 páginas,
disponíveis em coreano; 45 páginas, disponíveis coreano). (Palavras chave: agricultura; pesca; ecologia;
alimento orgânico).
G/TBT/N/KOR/599
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Serviço Florestal da Coreia (Korea Forest Service KFS), propondo alteração ao padrão e especificação de produtos de madeira a fim de melhorar a qualidade de
produtos de madeira nos termos do Ordenamento sobre a Utilização Sustentável dos Bosques. A
especificação de produtos de madeira inclui: Normas e especificação para madeira tratada com retardam-te
anti-chamas, composto de madeira e plástico (Madeira Plástica ou Madeira Ecológica, madeira sintética)
(Wood Plastic Composite), e painéis de partículas orientadas, formado por partículas de madeira em
orientações específicas. (26 páginas, disponíveis em coreano) (Palavras chave: madeira; solução retardante
anti-chamas; madeira sintética; composto de madeira; plástico)
G/TBT/N/KOR/600
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pela Agência de Pesquisa da Rádio Nacional (National
Radio Research Agency - RRA), propondo a revisão dos requisitos técnicos para a Integração de Rede Pública
de Equipamentos de Rádio. (7 páginas, disponíveis em coreano) (Palavras-chave: rádio; rede pública;
comunicação).
G/TBT/N/KOR/601
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério de Segurança de Alimentos e
Medicamentos (Ministry of Food and Drug Safety), propondo alteração do Regulamento para Avaliação e
Autorização de Produtos Biológicos. (14 páginas, disponíveis em coreano) (Palavras-chave: alimentos;
produtos biológicos).

G/TBT/N/KOR/602
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pela Agência Nacional de Pesquisa Radiofônicas
(National Radio Research Agency - RRA), propondo alteração do critério técnico para Compatibilidade
Eletromagnética. (167 páginas, disponíveis em coreano) (Palavras chave: compatibilidade eletromagnética;
equipamentos eletrônicos; fechadura digital para portas; instalações fotovoltaicas de geração de energia e
modo de carregamento de veículos elétricos).
G/TBT/N/KOR/603
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério de Alimentos e de Segurança de
Medicamentos (Ministry of Food and Drug Safety), propondo a alteração do Regulamento relativo às normas
de segurança para Cosméticos. (7 páginas, disponíveis em coreano) (Palavras chave: cosméticos; esmalte;
filtro solar)
G/TBT/N/KOR/604
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério de Alimentos e de Segurança de
Medicamentos (Ministry of Food and Drug Safety), propondo a criação de um Regulamento para Designação
de Certificação, Agência de Garantia de Alimentos e produtos animais, em decorrência do Ordenamento
previamente notificado como G/SPS/N/KOR/507, sobre higiene alimentar no que respeita à rotulagem de
certificações ou garantia de produtos. (19 páginas, disponíveis em coreano) (Palavras chave: alimentos;
produtos animais; higiene; rotulagem).
G/TBT/N/KOR/605
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pela Divisão de Regulamentação Técnica (Technical
Regulation Division), da Agência Nacional de Pesquisa de Rádio (National Radio Research Agency), propondo
Regulamento sobre os requisitos técnicos para equipamento destinado ao resgate de homem ao mar (Man
over board equipment - MOB), tais como frequência e faixa, adicionando exigência técnica para o Rádio
Móvel Terrestre (LMR), Estação Espacial, Estação Terrestre, sistemas de rádio móvel usados em serviços como
polícia, bombeiros e ambulâncias. (7 páginas, disponíveis em coreano) (Palavras chave: rádio; comunicação;
equipamento móvel; tele móvel; celular; portátil)
EGITO
G/TBT/N/EGY/96
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian
Organization for Standardization and Quality - EOS), propondo regulamento técnico (Ministerial Decree Nº.
535/2015), que determina os requisitos técnicos de painéis de madeira e painéis laminados usados com
propósitos gerais, incluindo a fabricação, métodos e condições de aceitação e rejeição e de teste de
amostragem em conformidade com a Norma ES 1993/2015. Vale ressaltar que esta norma está em
conformidade com a norma ISO 13609: 2014. (Regulamento Técnico Nº. 535/2015 - 2 páginas, disponíveis em
árabe); (ES 1993/2015 - 20 páginas, disponíveis em árabe). (Palavras chave: placas; blocos; madeira;
laminados; móveis).

G/TBT/N/EGY/97
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian
Organization for Standardization and Quality - EOS), propondo regulamento técnico (Ministerial Decree Nº.
537/2015), que estabelece os requisitos técnicos para utilização de troncos (beech; Fagus) fornecendo aos
produtores e importadores um período de transição de seis meses para cumprir com o padrão egípcio
modificado ES 4027/2015. (Palavras chave: tronco; árvore; madeira).
G/TBT/N/EGY/98
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian
Organization for Standardization and Quality - EOS), propondo regulamento técnico (Ministerial Decree Nº.
535/2015), que estabelece os requisitos técnicos com base na norma egípcia ES 262-2 (parte 2) para aço
utilizado como reforço em concreto em conformidade com a norma ISO: 6.935-2 / 2007. (Regulamento
Técnico Nº. 535/2015 - 2 páginas, disponíveis em árabe); (ES 262-2 parte 2 - 31 páginas, disponíveis em
árabe). (Palavras chave: aço; concreto).
G/TBT/N/EGY/99
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian
Organization for Standardization and Quality - EOS), propondo regulamento técnico (Ministerial Decree Nº.
535/2015) que estabelece os requisitos técnicos com base na norma egípcia ES 262-3 (parte 3) para uma
trama de aço tecida a partir de fios de aço ou barras com diâmetros de 4 mm a 16 mm, concebidos para o
reforço de estruturas de concreto e reforço comum das estruturas de concreto protendido, em conformidade
com a norma ISO: 6935-3/1992. (Regulamento Técnico Nº. 535/2015 - 2 páginas, disponíveis em árabe); (ES
262-3 parte 3 - 17 páginas, disponíveis em árabe) (Palavras chave: aço; concreto; ferro).
G/TBT/N/EGY/100
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian
Organization for Standardization and Quality - EOS), propondo regulamento técnico (Ministerial Decree Nº.
535/2015), que estabelece os requisitos técnicos com base na norma egípcia ES 262-1 (parte 1) para ser usado
como reforço em concreto para nove tipos de aço não destinados à soldagem em conformidade com a norma
ISO: 6.935-1 / 2007. (Regulamento Técnico Nº. 535/2015 - 2 páginas, disponíveis em árabe); (ES 262-1 parte 1
- 17 páginas, disponíveis em árabe). (Palavras chave: aço; concreto; ferro).
G/TBT/N/EGY/101
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian
Organization for Standardization and Quality - EOS), propondo regulamento técnico (Ministerial Decree Nº.
537/2015), que estabelece os requisitos técnicos com base na norma egípcia ES 495/-2/2015 e requisitos de
segurança para cadeiras de escritório de acordo com BS/EN 1335-2 / 2009 sobre móveis para escritório.
(Regulamento Técnico Nº. 537/2015 - 2 páginas, disponíveis em árabe); (ES 495-2 parte 2 - 12 páginas,
disponíveis em árabe) (Palavras chave: móveis; cadeira).

G/TBT/N/EGY/102
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian
Organization for Standardization and Quality - EOS), propondo regulamento técnico (Ministerial Decree Nº.
535/2015), que estabelece os requisitos com base na norma egípcia ES 7880/2015 relativas à homologação
dos pneus para motocicletas e ciclomotores. (Regulamento Técnico Nº. 535/2015 - 2 páginas, disponíveis em
árabe); (ES 7880/2015 - 46 páginas, disponíveis em inglês) (Palavras chave: pneus; motocicletas;
ciclomotores).
G/TBT/N/EGY/103
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian
Organization for Standardization and Quality - EOS), propondo regulamento técnico (Ministerial Decree Nº.
535/2015), que estabelece os requisitos com base na norma egípcia ES 7882/2015 relativas a capacetes de
proteção para condutores e passageiros de ciclomotores e motocicletas e para as viseiras desse tipo de
capacete ou destinados a serem adicionados a eles. (Regulamento Técnico Nº. 535/2015 - 2 páginas,
disponíveis em árabe); (ES 7882/2015 - 112 páginas, disponíveis em inglês) (Palavras chave: capacetes;
viseiras; motocicletas; ciclomotores).
G/TBT/N/EGY/104
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian
Organization for Standardization and Quality - EOS), propondo regulamento técnico (Ministerial Decree Nº.
535/2015), que estabelece os requisitos com base na norma egípcia ES 7883/2015 relativas às disposições e
instalação de dispositivos para veículos no que respeita à limitação da sua velocidade máxima ou a sua função
de limitação de velocidade ajustável. (Regulamento Técnico Nº. 535/2015 - 2 páginas, disponíveis em árabe);
(ES 7883/2015 - 53 páginas, disponíveis em inglês) (Palavras chave: dispositivos limitadores de velocidade;
veículos).
EL SALVADOR
G/TBT/N/SLV/182
Projeto de documento oficial de El Salvador, emitido pelo Organismo Salvadorenho de Regulamentação
Técnica (Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica - OSARTEC), propondo Regulamento Técnico RTS
11.02.01:15, estabelecendo os requisitos para demonstrar a bioequivalência e permutabilidade dos
medicamentos de uso humano de várias origens, a fim de garantir a sua segurança, qualidade e eficácia (13
páginas, disponíveis em espanhol). (Palavras chave: produtos farmacêuticos; medicamentos; bioequivalência;
permutabilidade).
ESTADOS UNIDOS
G/TBT/N/USA/689/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 a promulgação do texto final de uma
nova regra para novo uso significativo (SNUR) para duas substâncias químicas referidas coletivamente como
HBCD nos termos do Ordenamento para o Controle de Substâncias Tóxicas (TSCA). A ação requer que pessoas
com a intenção de utilizar na fabricação ou importação ou processamento de hexabromocyclododecane ou
1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane (HBCD), para uso em têxteis (exceto para uso em veículos a motor),
devem notificar a EPA 90 dias antes do início dessa atividade. Esta regra estará em vigor a partir de 23 de
Novembro de 2015. (Palavras chave: substâncias químicas; têxtil; tecido)

G/TBT/N/USA/691/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), com o objetivo de informar a revisão da proposta sobre alterações da regra de
conservação de energia para carregadores de bateria, publicadas em, 27 de março de 2012, considerando os
impactos imputáveis às normas expedidas pela Comissão de Energia da Califórnia (CEC) e anunciar uma
audiência pública para receber comentários, até 1 de outubro sobre estes padrões propostos e análises
associadas e resultados que poderão ser encaminhados ao Departamento de Justiça. (Palavras chave: energia;
bateria; carregadores de bateria).
G/TBT/N/USA/691/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), com o objetivo de informar a revisão da proposta sobre alterações da regra de
conservação de energia para carregadores de bateria, publicadas em, 27 de março de 2012, considerando os
impactos imputáveis às normas expedidas pela Comissão de Energia da Califórnia (CEC) e anunciar uma
audiência pública para receber comentários, até 1 de outubro sobre estes padrões propostos e análises
associadas e resultados que poderão ser encaminhados ao Departamento de Justiça. (Palavras chave: energia;
bateria; carregadores de bateria).
G/TBT/N/USA/705/Add.2/Corr.1
Correção ao adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência Nacional de
Segurança de Tráfego de Rodovias (National Highway Traffic Safety Administration - NHTSA), do
Departamento de Transportes (Department of Transportation - DOT), com o objetivo de informar a correção
do documento 2015-14127, de 23 de Junho de 2015, sobre controles, displays, quadro de avisos e indicadores
com iluminação. (Palavras chave: controle; display; quadro de aviso; indicador; iluminação)
G/TBT/N/USA/829/Corr.1
Correção 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 informar a correção do preâmbulo da regra publicada no Registro
Federal em 10 de Junho de 2013, relativa aos novos requisitos de rotulagem para produtos de carne bovina,
crus ou parcialmente cozidos, amaciados mecanicamente por meio de lâminas ou seringas que injetem
soluções para marinar. Essa correção remove um erro material que apareceu no Ordenamento para Redução
da Burocracia, no preâmbulo da regra proposta. (Palavras chave: alimento; carne; bovina; agulha; lâmina;
rótulo)
G/TBT/N/USA/893/Add.5
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Alimentos e
Medicamentos (Food and Drug Administration - FDA), com o propósito de anunciar a disponibilidade de certos
documentos para atualizar a pauta administrativa da regra para alterar os regulamentos de rotulagem da FDA
para alimentos convencionais e suplementos alimentares. O período para comentários que foi programado
para encerrar em 25 de Setembro de 2015 foi prorrogado até 13 de Outubro de 2015. (Palavras chave:
açucares; dieta; nutrição; alimento; suplemento alimentar)

G/TBT/N/USA/923/Add.1/Corr.1
Correção do 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 que em 21 de julho de
2015, o Departamento de Energia dos Estados Unidos publicou a regra final alterando os padrões de
conservação de energia para ar condicionado e aquecedor do tipo Split. Esta correção resolve um erro de
rotulagem e entra em vigor em 21 de setembro de 2015. (Palavra chave: ar condicionado; aquecedor; energia)
G/TBT/N/USA/929/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 informar que o Departamento de Energia dos EUA emitiu
uma regra final com validade a partir de 24 de setembro de 2015 que altera o procedimento de ensaios para
fontes de alimentação externas e esclarece quais os produtos que estão sujeitos a normas de conservação de
energia. (Palavras chave: fontes de alimentação energética; energia)
G/TBT/N/USA/948/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 que as alterações do Ordenamento sobre a Política
de Conservação de Energia de forma a prescrever padrões de conservação de energia para vários produtos de
consumo e certos equipamentos industriais e comerciais, incluindo ares condicionados e aquecedores
compactos verticais (single package vertical air conditioner - SPVAC) e (single package vertical heat pump SPVHP). Foram consideradas tecnologicamente viáveis e economicamente justificáveis, pelo DOE com
expectativa de resultados significativos na conservação de energia, passando a vigorar a partir de 23 de
novembro de 2015. (Palavras chave: ar condicionado; aquecedor; energia)
G/TBT/N/USA/974/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 informar que foi concluída uma análise provisória dos
potenciais impactos econômicos e de economia de energia que poderiam resultar da promulgação de normas
alteradas de conservação de energia para aquecedores residenciais não climatizados (non-weatherized gas
furnaces (NWGFs). Comentários serão aceitos até 14 de Outubro de 2015. (Palavras chave: energia ;
aquecedor; caldeira).
G/TBT/N/USA/974/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 informar que foi concluída uma análise provisória dos
potenciais impactos econômicos e de economia de energia que poderiam resultar da promulgação de normas
alteradas de conservação de energia para aquecedores residenciais não climatizados (non-weatherized gas
furnaces (NWGFs). Comentários serão aceitos até 14 de Outubro de 2015. (Palavras chave: energia ;
aquecedor; caldeira)

G/TBT/N/USA/997/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 a versão final do Regulamento Técnico,
em vigor desde 2 de setembro de 2015, que trata de novas regras de uso significativo para certas substâncias
químicas (SNURs) ao abrigo do Ordenamento sobre o Controle de Substâncias Tóxicas (TSCA) para 22
substâncias químicas que foram objeto de pré-avisos de fabricação (PMN), e que a EPA está removendo uma
SNUR promulgada ao abrigo do Ordenamento para o controle de substâncias tóxicas para substituir a
cyclosiloxane que foi objeto de pré-avisos de fabricação (PMN), e tem a intenção de publicar um projeto de
SNUR para esta substância química para comentários em separado. (Palavra chave: substância química)
G/TBT/N/USA/1006/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Alimentos e
Medicamentos (Food and Drug Administration - FDA), Serviços de Saúde Humana (Health and Human Services
- HHS), com o objetivo de informar a extensão do período, até 30 de setembro de 2015, para apresentação de
comentários quanto a ANPRM (advance notice of proposed rulemaking), publicados 01 de julho de 2015 (80
FR 37555) sobre advertências quanto à exposição à Nicotina e embalagens para nicotina líquida (NicotineContaining E-Liquid), à prova de manuseio por crianças, e outros produtos derivados de tabaco. (Palavras
chave: nicotina; tabaco; cigarro)
G/TBT/N/USA/1009/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 prazo, até 22 de setembros de 2015,
para a apresentação de observações, dados e comentários relativos ao aviso de proposta de regulamentação
para equipamento de cozinha do tipo válvulas de spray pré-lavagem (prerinse) comerciais, publicada em 9 de
julho de 2015. (Palavras chave: equipamento de cozinha; energia; válvula; lavagem; louça)
G/TBT/N/USA/1011/Add.3
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 a extensão do período para comentários para as regras
propostas sobre Emissões de Gases de Efeito Estufa e Padrões de eficiência para combustível para veículos e
motores de médio e grande porte - Fase 2 (Greenhouse Gas Emissions and Fuel Efficiency Standards for
Medium- and Heavy-Duty Engines and Vehicles - Phase 2), e também para o Projeto de Declaração de Impacto
Ambiental da NHTSA (DEIS). O período de comentários foi estendido até 1 de Outubro de 2015. (Palavras
chave: motor; veículo automotivo; efeito estufa; gases; Impacto Ambiental)
G/TBT/N/USA/1014/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão para a Segurança dos
Produtos de Consumo (Consumer Product Safety Commission - CPSC), com o objetivo de informar a revogação
da regra final publicada em 17 de Julho 2015 (80 FR 42376), a partir de 10 de setembro de 2015, devido ao
recebimento de comentários negativos significativos. A CPSC irá abordar esses comentários em uma ação final
separada. (Palavras chave: brinquedo; elementos pesados; substâncias químicas; madeira)

G/TBT/N/USA/1020/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão Federal de Comunicações
(Federal Communications Commission - FCC), com o objetivo de informar a ampliação dos prazos até 9 de
outubro de 2015, para as partes interessadas apresentarem as suas observações e comentários às regras que
regem a avaliação e aprovação dos dispositivos de radiofrequência (radiofrequency RF80FR 46900) publicados
em, 6 de agosto de 2015. (Palavras chave: dispositivos; radiofrequência; etiquetagem).
G/TBT/N/USA/1022/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 realização em 4 de Setembro de 2015 de
audiência pública para discutir a proposta sobre o procedimento de teste atualmente prescrito para ser usado
quando se mede o Índice de Eficiência Energética, o Índice de Eficiência de Energia integrada e o Coeficiente
de desempenho para condicionadores de ar-refrigerado unitários comerciais (commercial unitary air
conditioners - CUAC) e bombas de calor unitárias comerciais (commercial unitary heat pumps CUHP.)
(Palavras chave: condicionadores; ar-refrigerado; bombas de calor; eficiência; energia; coeficiente de
desempenho; teste)
G/TBT/N/USA/1022/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 reabertura do período para comentários públicos
em relação ao aviso de regulamentação proposto (NOPR) no Registro Federal referente às alterações
propostas para os procedimentos de ensaio para condicionadores, ar-refrigerado e equipamentos de
aquecimento de pequeno, médio e grande porte. O período para comentários para o NOPR antes programado
para terminar 08 de setembro de 2015, foi reaberto até 2 de outubro após um pedido para estendê-lo por
mais duas semanas. (Palavras chave: condicionadores; ar-refrigerado; bombas de calor; eficiência; energia;
coeficiente de desempenho; teste)
G/TBT/N/USA/1029
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão para a Segurança dos Produtos de
consumo (Consumer Product Safety Commission), propondo Regulamento Técnico sobre padrões de
segurança para instalação de sistemas de acionamento em edifícios residenciais destinados a abertura
automática de portas de garagem (23 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: motor; garagem; porta;
sistemas de acionamento)
G/TBT/N/USA/1030
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção Ambiental
(Environmental Protection Agency - EPA), propondo Regulamento Técnico para incluir normas para a redução
das emissões de metano e de componentes orgânicos voláteis (VOC) oriundas de fontes de petróleo e gás
natural. (106 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: gás natural; petróleo; componentes orgânicos
voláteis; metano)

FINLÂNDIA
G/TBT/N/FIN/50
Projeto de documento oficial da Finlândia, emitido pelo Ponto Focal (EC WTO-TBT Enquiry Point), propondo
Regulamento Técnico que trata da aplicação da Diretiva 2014/40/UE do Parlamento Europeu e do Conselho
com a adoção de medidas que têm por base necessidades legislativas da Finlândia, proibindo as vendas e as
importações de todos os produtos de tabaco sem combustão (tabaco de mascar e tabaco nasal),
aromatizantes para e-cigarros (cigarros eletrônicos), e aplicação das disposições relativas à segurança e
qualidade de nicotina. (44 páginas, disponíveis em finlandês) (Palavras chave: tabaco; cigarro; nicotina)
FORMOSA (TPKM)
G/TBT/N/TPKM/213
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 a adoção das Normas revisadas 691 CNS e CNS 13755, ambas
promulgadas em 29 de setembro de 2014. Além disso, o BSMI irá rever a descrição das commodities
classificadas como Hot Cathode Fluorescent Lamp e AC supplied electronic ballasts. (Palavras chave: lâmpada
fluorescente; reator eletrônico).
G/TBT/N/TPKM/214
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 a alteração dos requisitos para inspeção nas regras
estabelecidas para máquinas de forjar metal e para equipamentos similares. (4 páginas, disponíveis em Inglês
e 2 páginas, disponíveis em chinês.) (Palavras chave: máquinas; metais; prensa)
G/TBT/N/TPKM/215
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 a emissão de Edital sobre o Ordenamento para Inspeção de
leitores multimídia em rede e projetores, impondo a marcação de condições presença de substâncias restritas
(em conformidade com o CNS 15663), sobre o corpo do produto, embalagens, etiquetas ou sobre os
prospectos de instruções. (5 páginas, disponíveis em chinês, tradução em Inglês disponível) (Palavras chave:
projetor; network; mídia; áudio; vídeo; substâncias)
FRANÇA
G/TBT/N/FRA/165
Projeto de documento oficial da França, emitido pelo Ministério da Ecologia, do Desenvolvimento Sustentável,
dos Transportes e da Habitação / Direção geral de Prevenção de Riscos / Serviço de Prevenção da poluição e
Qualidade Ambiental / Escritório da Qualidade Ecológica dos Produtos (Ministère de l`écologie, du
développement durable, des transports et du logement / Direction générale de la prévention des risques /
Service de la prévention des nuisances et de la qualité de l`environnement / Bureau de la qualité écologique
des produits), propondo Regulamento Técnico sobre segurança do material, informando o usuário sobre
produtos químicos domésticos que poderiam representar um risco significativo para a saúde humana e para o

ambiente (4 páginas, disponíveis em francês). (Palavras chave: produtos químicos domésticos; substâncias
químicas; ambiente; produtos de limpeza).
INDONÉSIA
G/TBT/N/IDN/102
Projeto de documento oficial da República Indonésia, emitido pela Agência Nacional para Controle de
Medicamentos e de Alimentos (National Agency for Drug and Food Control - NADFC), propondo Regulamento
Técnico que substitui o regulamento Nº. HK.00.05.52.1831 de 2008 (Guideline of Food Advertising), sobre o
controle da publicidade para alimentos processados, condicionando as informações ao rótulo aprovado. (20
páginas, disponíveis em Indonésio) (Palavras chave: alimento processado; rótulo)
JAPÃO
G/TBT/N/JPN/499
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 alteração parcial dos requisitos
mínimos para estabelecer o padrão para o processo de fabricação, propriedades, qualidade e armazenamento
para Radio fármacos. (1 página, disponível em inglês). (Palavras chave: remédio; produto farmacêutico; Radio
fármacos).
G/TBT/N/JPN/500
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 emergencial sobre indicação de Shitei
Yakubutsu (substâncias designadas), com base na disposição legal para garantir a qualidade, eficácia e
segurança dos produtos farmacêuticos, dispositivos médicos, produtos para terapia regenerativa e celular
(Regenerative and Cellular Therapy Products), produtos para terapia genética (Gene Therapy) e Cosméticos. (1
página, disponível em Inglês). (Palavras chave: substâncias designadas; célula; genética; cosmético; produto
farmacêutico; medicamento)
KUWEIT
G/TBT/N/KWT/277/Rev.1
Projeto de documento oficial do Kuwait, emitido pelo Departamento de Normalização e Metrologia (Kuwait
Standards & Metrology Department - KUWSMD), propondo a revisão do Regulamento Técnico sobre os
requisitos gerais e apresentação de informações obrigatórias na rotulagem de produtos alimentares prémedidos. (14 páginas, disponíveis em inglês; 17 páginas, disponíveis em árabe). (Palavras chave: produtos prémedidos; rotulagem; pré-embalados)
G/TBT/N/KWT/281
Projeto de documento oficial do Kuwait, emitido pelo Departamento de Normalização e Metrologia (Kuwait
Standards & Metrology Department - KUWSMD), propondo Regulamento Técnico sobre definições de todos
os tipos de carne, carne bovina, carne de búfalo, carne de carneiro e carne de caprino, refrigerada ou
congelada, incluindo classes (maciez, suculência e sabor), cortes, características químicas, microbiológicas e
físicas, métodos de amostragem, de ensaio, embalagem, transporte, armazenamento e rotulagem. (9 páginas,
disponíveis em inglês e 12 páginas, disponíveis em árabe). (Palavras chave: alimento; carne; rotulagem;
embalagem)

G/TBT/N/KWT/282
Projeto de documento oficial do Kuwait, emitido pelo Departamento de Normalização e Metrologia (Kuwait
Standards & Metrology Department - KUWSMD), propondo Regulamento Técnico sobre requisitos gerais para
Alimentos Halal (sagrados), especificando as definições do produto e regras que devem ser seguidas em cada
fase da cadeia alimentar tais como o transporte, armazenamento e rotulagem. (8 páginas, disponíveis em
inglês e 6 páginas, disponíveis em árabe). (Palavras chave: Halal; rotulagem; embalagem; alimento; comida;
sagrado; cadeia alimentar; produção; consumo)
LITUÂNIA
G/TBT/N/LTU/26
Projeto de documento oficial da Lituânia, emitido pelo Ministério da Agricultura (The Ministry of Agriculture
of the Republic of Lithuania), propondo Regulamento Técnico (STR 1.01.04: 2015), sobre a verificação da
regularidade do desempenho dos produtos destinados à construção, para os quais não existem especificações
técnicas harmonizadas e declaração de desempenho desses produtos, designação dos laboratórios de ensaio
e organismos de certificação, etc. em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011. (34 páginas,
disponíveis em lituano) (Palavras chave: materiais de construção; cimento; aço)
G/TBT/N/LTU/27
Projeto de documento oficial da Lituânia, emitido pelo Ministério do Meio Ambiente (The Ministry of
Environment of the Republic of Lithuania), propondo Regulamento Técnico alterando e suplementando
artigos da Lei para Construção, com o intuito de acelerar o processo de investimento, criar entendimento
unificado do processo de construção, reduzindo a carga burocrática para as empresas, municípios,
autoridades de supervisão, elaborar os requisitos de qualificação dos participantes, fornecer garantias
adicionais para o construtor (cliente) e complementar as obrigações dos fabricantes dos produtos de
construção que pertencem a um domínio não harmonizado. (28 páginas, disponíveis em lituano). (Palavras
chave: construção; investimento; garantia; fabricante; material de construção; obra)
MÉXICO
G/TBT/N/MEX/84/Add.4
Adendo ao projeto de documento oficial do México que tem como objetivo informar que em 3 de Setembro
de 2015 a Secretaria de Economia publicou no Diário Oficial a alteração da seção 2, item 4.1.1, inciso b, item
4.3.1, do Regulamento Técnico NOM 004 SCFI 2006 sobre rotulagem de produtos têxteis, artigos de vestuário,
acessórios e roupa de cama e mesa. (Palavras chave: rotulagem; têxteis; roupa; tecido)
G/TBT/N/MEX/156/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de Energia (Secretaría de
Energía), com o objetivo de informar que em 14 de Setembro de 2015, o Departamento de Energia publicou
no Diário Oficial da União o projeto de emenda ao Regulamento NOM-034-NUCL 2009, sobre os requisitos
para a seleção, qualificação e formação do pessoal das centrais nucleares. Comentários poderão ser enviados
no prazo de 60 dias a contar da data de sua publicação, ao Comitê Consultivo Nacional sobre Padronização de
segurança e salvaguardas nucleares. (Palavras chave: centrais nucleares; pessoal; segurança; salvaguardas)

G/TBT/N/MEX/287/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de Economia (Secretaría de
Economía), com o objetivo de informar que os interessados dispõem de um prazo de 60 dias contados a partir
da data de publicação (7 de Setembro de 2015), para fazer comentários sobre o Regulamento Técnico NOMEM-015-SCFI-2015, que trata de equipamentos terminais conectados ou ligados entre si através de um acesso
sem fio a uma rede pública de telecomunicações. (Palavras chave: equipamento; sem fio; telecomunicação)
G/TBT/N/MEX/292
Projeto de documento oficial do México, emitido pelo Instituto Federal de Telecomunicações (Instituto
Federal de Telecomunicaciones), propondo Regulamento Técnico com o objetivo de estabelecer as regras em
matéria de infraestrutura, telecomunicações e radiodifusão, previstas para definir os requisitos e
procedimentos para a acreditação, designação e reconhecimento dos laboratórios de ensaio, no território dos
Estados Unidos Mexicanos. (54 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave: infraestrutura; acreditação;
telecomunicações e radiodifusão; laboratórios de ensaio)
G/TBT/N/MEX/293
Projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria da Saúde (Secretaría de la Salud) e Comissão
Federal para a Proteção contra Riscos para a Saúde (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitario), propondo Regulamento Técnico NOM-059-SSA1-2015, que estabelece regras de boas práticas de
fabricação de medicamentos para todos os estabelecimentos envolvidos no fabrico e/ou importação de
medicamentos para uso humano, comercializados no país e/ou para fins de pesquisa, bem como para
laboratórios de controle de qualidade, estabelecimentos para depósito e distribuição de medicamentos e
matérias-primas para transformação. (87 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave: medicamentos;
remédios; laboratórios de ensaio; matéria prima)
G/TBT/N/MEX/294
Projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria da Saúde (Secretaría de la Salud) e Comissão
Federal para a Proteção contra Riscos para a Saúde (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitario), propondo Regulamento Técnico PROY-NOM-164-SSA1-2015, que estabelece regras de boas
práticas de fabricação de fármacos para todos os estabelecimentos envolvidos na fabricação de fármacos ou
princípios ativos comercializados no país, ou em desenvolvimento para uso em pesquisa clínica e
estabelecimentos para distribuição de fármacos ou princípios ativos. (51 páginas, disponíveis em espanhol)
(Palavras chave: fármacos; substância; princípio ativo; matéria prima)
NOVA ZELÂNDIA
G/TBT/N/NZL/72
Projeto de documento oficial da Nova Zelândia, emitido pelo Ministério do Meio Ambiente (Ministry for the
Environment), propondo Regulamento Técnico que estabelece os fundamentos para uma proposta de
proibição da importação de todos os produtos que contenham amianto e de grupos industriais suscetíveis de
estar usando os materiais contendo amianto. (2 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: amianto;
substância; fibras de sais minerais; construção)

PERU
G/TBT/N/PER/80
Projeto de documento oficial do Peru, emitido pelo Instituto Nacional da Qualidade - Diretoria de Metrologia
(Instituto Nacional de Calidad - Dirección de Metrología), propondo Regulamento Técnico (PNMP 021 2015),
que especifica os requisitos específicos para inspeção de medidores estáticos de energia ativa. (Palavras
chave: energia; medidores; transformador)
REPÚBLICA TCHECA
G/TBT/N/CZE/174/Corr.1
Correção ao Projeto de documento oficial da República Tcheca, emitido pelo Ministério da Indústria e
Comércio (Ministry of Industry and Trade), com o objetivo de informar a correção do item 11 da notificação
G/TBT/N/CZE/174, sobre exigências metrológicas e técnicas para instrumentos de medição específicos,
incluindo os métodos de ensaio de sensores de diafragma para medir o fluxo de transmissão. (Palavras chave:
instrumentos de medição; sensores; diafragma)
G/TBT/N/CZE/183/Corr.1
Correção ao projeto de documento oficial da República Tcheca, emitido pelo Ministério da Agricultura
(Ministry of Agriculture), com o objetivo de informar a correção do item 11 da notificação G/TBT/N/CZE/183,
sobre 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. (Palavras chave: leite; produtos lácteos; óleos; gorduras; sorvetes)
SUÍÇA
G/TBT/N/CHE/202
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 3 textos
sobre gêneros alimentícios e objetos usuais: ODAlOUs, contendo disposições substantivas relativas a
alimentos e objetos do cotidiano (50 páginas, disponíveis em alemão, francês e italiano). OIDAl, com
disposição específica prevendo que o país de produção deve aparecer em todos os alimentos (100 páginas,
disponíveis em alemão, francês e italiano). OPCN sobre o controle para conter nomeadamente as orientações
gerais da política de segurança alimentar federal. (20 páginas, disponíveis em alemão, francês e italiano)
(Palavras chave: gêneros alimentícios; alimentos)
G/TBT/N/CHE/203
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 a
reestruturação, fusão e separação de alguns ordenamentos de forma a tornar o resultado em um
ordenamento mais próximo da estrutura legal europeia, quanto à proibição de certas plantas como
complementos alimentares, visando aumentar a proteção da saúde humana e propondo a autorização de
certas espécies de insetos como gêneros alimentícios, no caso da comprovação de riscos para a saúde
humana. Portaria sobre suplementos alimentares (20 páginas) Portaria sobre novos tipos de alimentos 14
(páginas) Portaria sobre alimentos para pessoas com necessidades nutricionais especiais (82 páginas) Portaria
sobre os alimentos de origem vegetal, cogumelos e sal comestível (79 páginas) Portaria relativa aos géneros

alimentícios de origem animal (53 Páginas) Portaria sobre bebidas (95 páginas) Portaria relativa à qualidade
da água destinada ao consumo humano ou contato com o corpo humano (26 páginas), (todos disponíveis em
francês). (Palavras chave: alimento; vegetal; planta; veterinário; inseto; nutrição; gênero alimentício)
G/TBT/N/CHE/204
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 alterações
em relação aos ordenamentos sobre higiene (Ohyg) a respeito do acordo sobre higiene concluído com a União
Europeia, quanto a alimentos congelados, carcaças de suínos e abate de aves. Alterações a respeito à caça
selvagem, processamento da caça (72 páginas). Ordenamento relativo ao abate de animais e controle das
carnes (OabCV) e Ordenamento relativo à higiene quando do abate de animais (OHyAb) (13 páginas). As
disposições sobre a higiene em abate de animais selvagens estão disponíveis em Alemão, Francês e Italiano.
(Palavras chave: animais selvagens; aves; porco; abate; caça; alimentos congelados; carne; carcaças; suínos;
higiene).
G/TBT/N/CHE/205
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
ordenamentos sobre Alimentos, Vitaminas, minerais, Aditivos e outros ingredientes, aromas e ingredientes
com propriedades aromatizantes. Ordenamento sobre a adição de vitaminas, minerais e outras substâncias
foi desenvolvido para a adição de substâncias essenciais ou fisiologicamente úteis aos alimentos, que sejam
biodisponíveis.(13 páginas). Ordenamento sobre Aditivos alterações foram feitas alterações para ser
harmonizado com a União Europeia (44 páginas). Ordenamento relativo aos aromas e ingredientes
alimentares com propriedades aromáticas deve, em conformidade com as leis da economia dos principais
parceiros (da UE) ser regulados em uma ordem própria. (162 páginas) O Ordenamento sobre processos
tecnológicos é utilizado no tratamento de gêneros alimentícios (16 páginas) todos disponíveis em alemão,
francês e italiano. (Palavras chave: Alimentos, Vitaminas, minerais, Aditivos; aromas; ingredientes
alimentares).
G/TBT/N/CHE/206
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
ordenamentos sobre gêneros alimentícios. O Ordenamento sobre contaminantes (OCont) abrangerá o
conteúdo em três novos ordenamentos sendo um sobre os limites máximos de resíduos de pesticidas; outro
sobre resíduos de substâncias farmacologicamente ativas e o ultimo que será harmonizado com a União
Europeia (30 páginas). O Ordenamento sobre os limites aplicáveis aos resíduos de pesticidas presentes nos
produtos de origem vegetal ou animal (OPOVA) introduz na Suíça, a obrigação de preparar um relatório sobre
a situação dos resíduos. (193 páginas). O Ordenamento sobre os resíduos e substâncias farmacologicamente
ativas e aditivos para a alimentação animal. (ORésDAlan) (15 páginas). O Ordenamento sobre as condições de
importação e comercialização de alimentos como resultado do acidente ocorrido na central nuclear de
Chernobil (5 páginas). Todos disponíveis em alemão, francês e italiano. (Palavras chave: alimento; resíduo;
pesticida; cogumelo; radiação; fruto Silvestre; substâncias farmacologicamente ativas).

G/TBT/N/CHE/207
Projeto de documento oficial da Suíça, emitido pelo Escritório Federal de Comunicações (Federal Office of
Communications), propondo a revisão do Ordenamento sobre as instalações de telecomunicações (Ordinance
on telecommunications installations - OOIT), especificando os requisitos técnicos básicos em matéria de
instalações de telecomunicações estabelecidas pelo Conselho Federal Suíço e regulando o uso de interfaces
de rádio na Suíça. (2 páginas, disponíveis em francês, alemão e italiano (a alterar). Radio Interface Regulation
(RIR) 0506-23 (a ser revogado). RIR 0507-06 (a ser revogado). Projeto RIR 0501-24 (novo). Projeto RIR 0507-35
(novo). (Palavras chave: rádio; telecomunicação; celular)
TURQUIA
G/TBT/N/TUR/67
Projeto de documento oficial da Turquia, emitido pelo Ministério da Alimentação, Agricultura e Pecuária
(Ministry of Food, Agriculture and Livestock), e Diretoria de Alimentação e Controle General (Directorate of
Food and Control), propondo Regulamento Técnico que estabelece o Codex comunicando os métodos de
amostragem e critérios de desempenho para os métodos de análise e controle oficial dos teores de ácido
erúcico (erucic acid), (ácido graxo monoinsaturado), em determinados gêneros alimentícios. (7 páginas,
disponíveis em turco). (Palavras chave: ácido graxo; gêneros alimentícios; comida; óleos vegetais; gorduras).
UCRÂNIA
G/TBT/N/UKR/102
Projeto de documento oficial da Ucrânia, emitido pelo Ministério do Desenvolvimento Econômico e do
Comércio da Ucrânia (The Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine), propondo Regulamento
Técnico que define os requisitos substanciais para a compatibilidade eletromagnética de equipamentos. (42
páginas, disponíveis em ucraniano) (Palavras chave: interferência eletromagnética; circuitos internos dos
equipamentos eletroeletrônicos; rádios; computadores; lâmpadas)
G/TBT/N/UKR/103
Projeto de documento oficial da Ucrânia, emitido pelo Ministério do Desenvolvimento Econômico e do
Comércio da Ucrânia (The Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine), propondo Regulamento
Técnico que estabelece os requisitos substanciais para equipamentos elétricos de baixa voltagem. (39 páginas,
disponíveis em ucraniano) (Palavras chave: aquecedor de ambiente; ar-condicionado; chuveiro; computador;
copiadora; fax; ferro de passar roupa; forno elétrico; micro-ondas; freezer; geladeira; impressora;
liquidificador; projetor de slides; retroprojetor; televisor; ventilador; videocassete)
UGANDA
G/TBT/N/UGA/504
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National
Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico (DUS DEAS 857:2015), especificando os requisitos,
amostragem e métodos de ensaio para o papel carbono para datilografia, papel ofício e produtos de papel em
geral. (17 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavra chave: papel carbono; papel ofício)

G/TBT/N/UGA/505
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National
Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico (DUS DEAS 858:2015), especificando os requisitos,
amostragem e métodos de ensaio para o papel cartão com superfície lisa e boa opacidade. (17 páginas,
disponíveis em Inglês) (Palavra chave: papel cartão; pasta de celulose)
G/TBT/N/UGA/506
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National
Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico (DUS DEAS 860:2015), especificando os requisitos,
amostragem e métodos de ensaio para o papel manteiga para embrulhar pão. (10 páginas, disponíveis em
Inglês) (Palavra chave: papel manteiga; pão; embalagem)
G/TBT/N/UGA/507
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National
Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico (DUS DEAS 862:2015), especificando os requisitos,
amostragem e métodos de ensaio para lenços de papel para limpeza facial. (12 páginas, disponíveis em Inglês)
(Palavra chave: papel; lenço; limpeza)
G/TBT/N/UGA/508
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National
Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico (DUS DEAS 863:2015) (parte I), especificando os
requisitos, amostragem e métodos de ensaio para papel de uso geral usado para impressão, escrita, digitação
e cópias reprográficas. (10 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavra chave: papel; impressão; escrita)
G/TBT/N/UGA/509
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National
Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico (DUS DEAS 861:2015), especificando os requisitos,
amostragem e métodos de ensaio para guardanapos de papel. (12 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavra
chave: papel; guardanapo).
G/TBT/N/UGA/510
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National
Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico (DUS DEAS 863 - 2:2015) (Parte 2), especificando os
requisitos, amostragem e métodos de ensaio para papel ofício para fotocópias. (12 páginas, disponíveis em
Inglês) (Palavra chave: papel; papel ofício; fotocópia)
G/TBT/N/UGA/511
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National
Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico (DUS DEAS 865:2015) especificando os requisitos,
amostragem e métodos de ensaio para caixas de papelão ondulado para embalagens em geral. (21 páginas,
disponíveis em Inglês) (Palavra chave: papel; papelão; caixas de papelão ondulado; embalagem)

G/TBT/N/UGA/512
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National
Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico (DUS DEAS 866:2015), especificando os requisitos,
amostragem e métodos de ensaio para multi-sacos de papel para embalagem de cimento. (15 páginas,
disponíveis em Inglês) (Palavra chave: papel; papelão; saco; embalagem)
G/TBT/N/UGA/513
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National
Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico (DUS DEAS 867:2015), especificando os requisitos,
amostragem e métodos de ensaio para papel manteiga para embalar o pão e para envoltório para produtos
de confeitaria. (19 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavra chave: papel manteiga; pão; produtos de
confeitaria)
G/TBT/N/UGA/514
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National
Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico (DUS DEAS 868:2015) (Parte I), especificando os
requisitos, amostragem e métodos de ensaio para papel craft para embalagem. (13 páginas, disponíveis em
Inglês). (Palavra chave: papel craft; embalagem)
G/TBT/N/UGA/515
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National
Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico (DUS DEAS 869:2015), especificando os requisitos,
amostragem e métodos de ensaio para papel usado em embalagens tipo presentes. (13 páginas, disponíveis
em Inglês) (Palavra chave: papel de presente; embalagem)
G/TBT/N/UGA/516
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National
Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico (DUS EAS 357:2004), especificando as dimensões do
pneu, designação, requisitos de marcação e capacidades de carga, bem como os requisitos para ensaios de
laboratório medindo a resistência para os pneus destinados principalmente para caminhões e ônibus. (36
páginas, disponíveis em Inglês) (Palavra chave: pneu; roda; automóvel; caminhão; ônibus)
G/TBT/N/UGA/517
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National
Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico (DUS EAS 358:2004), especificando as dimensões do
pneu, designação, requisitos de marcação e capacidades de carga, aplicada a pneus novos para uso em
automóveis de passageiros. (34 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavra chave: pneu; roda; automóvel;
veículos leves)
G/TBT/N/UGA/518
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National
Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico (DUS EAS 359:2004), especificando as dimensões do
pneu, designação, requisitos de marcação e carga, bem como os requisitos para ensaios de laboratório
medindo o desempenho e resistência para os pneus destinados a caminhões leves. (36 páginas, disponíveis
em Inglês) (Palavra chave: pneu; roda; automóvel; caminhão)

G/TBT/N/UGA/519
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National
Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico (DUS EAS 360:2004), especificando as dimensões do
pneu, designação, requisitos de marcação e capacidade de carga, bem como os requisitos para ensaios de
laboratório medindo a força, desempenho e resistência para os pneus destinados a caminhões leves. (34
páginas, disponíveis em Inglês) (Palavra chave: pneu; roda; trator; máquinas agrícolas)
G/TBT/N/UGA/520
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National
Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico (DUS 1545:2015), especificando os requisitos, métodos
de ensaio e amostragem para bebidas de soja. (12 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavra chave: alimento;
cereais; leguminosas; soja)
G/TBT/N/UGA/521
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National
Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico (DUS 1558:2015), especificando os requisitos, métodos
de ensaio e amostragem para aperitivos para lanche, elaborados a partir de farinha, amido de batata, cereais
ou nozes e não incluem batatas fritas e lanches feitos de peixe. (12 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavra
chave: alimento; farinha, amido de batata, cereais, nozes).
UNIÃO EUROPEIA
G/TBT/N/EU/316
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission),
comunicando a decisão da Comissão quanto a não aprovação da substância ativa 3-decen-2-one (pesticide
active substance), nos termos do Regulamento (EC) N.º 1107/2009 para utilização em produtos fito
farmacêuticos. (3 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: produtos fito farmacêuticos; substâncias
químicas; pesticida)
G/TBT/N/EU/315
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission),
comunicando a decisão da Comissão quanto a não aprovação da substância ativa cybutryne para utilização em
produtos biocidas (tipo 21). (3 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: produtos biocidas; substâncias
químicas; REACH)
G/TBT/N/EU/307
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission),
propondo Regulamento Técnico que substitui (revoga) a Diretiva 2010/30/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 19 de Maio de 2010, relativa à indicação por meio de etiquetagem e outras indicações uniformes
o consumo de energia especificando rótulos energéticos e fichas de informação para produtos relacionados
com a energia. (38 páginas + 5 páginas de anexos, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: etiquetagem;
energia).

G/TBT/N/EU/308
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission),
comunicando a decisão da Comissão quanto a não aprovação da substância ativa PHMB (1600; 1,8), para
utilização em produtos biocidas (tipos 1, 6 e 9), tendo em vista a constatação de riscos inaceitáveis
identificados tanto em relação à saúde como riscos ambientais. (3 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras
chave: produtos biocidas; substâncias químicas; REACH; PHMB)
G/TBT/N/EU/309
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission),
comunicando a decisão da Comissão quanto à aprovação da substância ativa PHMB (1600; 1,8), para
utilização em produtos biocidas (tipos 2,3 e 11). (3 páginas + Anexo, 6 páginas, disponíveis em inglês)
(Palavras chave: produtos biocidas; substâncias químicas; REACH; PHMB)
G/TBT/N/EU/310
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission),
comunicando a decisão da Comissão quanto à aprovação da substância ativa PHMB (1600; 1,8), para
utilização em produtos biocidas (tipo 4). (4 páginas + Anexo, 3 páginas, disponíveis em inglês) (Palavras chave:
produtos biocidas; substâncias químicas; REACH; PHMB)
G/TBT/N/EU/311
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission),
comunicando a decisão da Comissão quanto a não aprovação da substância ativa triclosan para utilização em
produtos biocidas (tipo 1). (3 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: produtos biocidas; substâncias
químicas; REACH; triclosan)
G/TBT/N/EU/312
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission),
comunicando a decisão da Comissão quanto a não aprovação da substância ativa 2-butanone peroxide para
utilização em produtos biocidas (tipo 1 e 2). (3 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: produtos
biocidas; substâncias químicas; REACH)
G/TBT/N/EU/313
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission),
comunicando a decisão da Comissão quanto à aprovação da substância ativa biphenyl-2-ol para utilização em
produtos biocidas (tipo 1, 2, 4, 6, e 13). (3 páginas + Anexo, 4 páginas disponíveis em Inglês) (Palavras chave:
produtos biocidas; substâncias químicas; REACH)
G/TBT/N/EU/314
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission),
comunicando a decisão da Comissão quanto à aprovação da substância ativa C(M)IT/MIT (3:1) para utilização
em produtos biocidas (tipo 2, 4, 6, 11,12 e 13). (4 páginas + Anexo, 8 páginas disponíveis em Inglês) (Palavras
chave: produtos biocidas; substâncias químicas; REACH)

VIETNÃ
G/TBT/N/VNM/13/Rev.1
Revisão do projeto de documento oficial do Ministério da Indústria e Comércio do Vietnã (Ministry of Industry
and Trade), propondo Regulamento Técnico para substituir a Circular Nº 32 / TT-BCT de 5 de Novembro de
2009, que especifica os requisitos sobre os limites permitidos de formaldeído e aminas aromáticas em
produtos têxteis, métodos de amostragem e métodos de ensaio, aplicando-se à manufatura, importação,
distribuição e venda de produtos têxteis. (44 páginas, disponíveis em Vietnamita). (Palavras chave: substância
química; formaldeído; aminas; produtos têxteis; tecidos)
G/TBT/N/VNM/76
Projeto de documento oficial do Vietnã, emitido pelo Ministério dos Transportes (Ministry of Transport),
propondo Regulamento Técnico Nº 1: 2015 que altera e complementa o Regulamento Técnico QCVN 11: 2011
/ BGTVT, fornecendo requisitos para a inspeção destinada à segurança técnica e qualidade na produção e
montagem de reboques e semirreboques, nos termos da norma TCVN Nacional Nº 6211 (Os veículos
rodoviários - tipos - Termos e definições). (15 páginas, disponíveis em vietnamita) (Palavras chave: trailer;
semirreboque; veículos rodoviários).

