SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - Inmetro
Barreiras Técnicas ao Comércio
Notificações da Organização Mundial do Comércio
Esta seção apresenta as mais recentes notificações encaminhadas à Organização Mundial do
Comércio (OMC), relativas á entrada em vigor de projetos de regulamentos técnicos e os
procedimentos de avaliação da conformidade associados, identificadas por país emissor e número.
Os textos completos dos regulamentos técnicos associados a estas notificações poderão ser
obtidos no site do Inmetro, no endereço www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas.
Caso o exportador deseje, poderá receber as notificações referentes aos países e produtos de seu
interesse, em português, por correio eletrônico, inscrevendo-se gratuitamente no serviço Alerta
Exportador! Disponível no site do Ponto Focal de Barreiras Técnicas às Exportações. Mais
informações podem ser obtidas pelo e-mail: barreirastecnicas@inmetro.gov.br.
ALBÂNIA
G/TBT/N/ALB/77
Projeto de documento oficial da Albânia, emitido pelo Ministério do Meio Ambiente (Ministry of
Environment), propondo Regulamento Técnico determinando quais são os procedimentos
relacionados com a tomada de decisão para uma instalação do tipo A, relacionada com a licença
ambiental do tipo A em contexto transfronteiriço. (5 páginas, disponíveis em albanês) (Palavras
chave: licenças de emissão de gases, com efeito, estufa).
ARÁBIA SAUDITA
G/TBT/N/SAU/888
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pelo
Departamento de Normalização e Metrologia (Standards and Metrology Department), propondo
Regulamento Técnico sobre os requisitos básicos, amostragem, métodos de ensaio, embalagem,
transporte, armazenamento e rotulagem para atum enlatado (5 páginas, disponíveis em inglês; 9
páginas, disponíveis em árabe). (Palavras chave: alimento; atum; peixe; enlatado).
G/TBT/N/SAU/889
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pelo
Departamento de Normalização e Metrologia (Standards and Metrology Department), propondo
Regulamento Técnico sobre os requisitos básicos, amostragem, métodos de ensaio, embalagem,
transporte, armazenamento e rotulagem para os concentrados utilizados na fabricação de

refrigerantes. (5 páginas, disponíveis em inglês; 7 páginas, disponíveis em árabe). (Palavras chave:
bebida; refrigerante).
G/TBT/N/SAU/890
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pelo
Departamento de Normalização e Metrologia (Standards and Metrology Department), propondo
Regulamento Técnico sobre definições, tipos e classificações, requisitos de amostragem, métodos
de ensaio, embalagem e marcação para canela em pau ou em pó, do tipo Cinnamomum
Zeylanicum Blume do Sri Lanka, Madagáscar e Seicheles. (11 páginas, disponíveis em inglês; 12
páginas, disponíveis em árabe). (Palavras chave: canela; especiaria).
G/TBT/N/SAU/891
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização de Normalização,
Metrologia e Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization - SASO), propondo
Regulamento Técnico sobre lenço de papel destinado à limpeza facial, de uso descartável,
embalado em um pacote ou caixa de plástico. (5 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave:
lenço facial; papel).
G/TBT/N/SAU/892
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização de Normalização,
Metrologia e Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization - SASO), propondo
Regulamento Técnico sobre os requisitos de segurança para eletrodomésticos e similares do tipo
máquinas de lavar roupa (Parte 2-7). (33 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: máquinas
de lavar roupa; têxtil).
G/TBT/N/SAU/893
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pela
Organização Geral de Normalização do Catar (Qatar General Organization for Standardization QS), propondo alteração do Regulamento Técnico (GSO 263:2009), para incluir itens aos requisitos
para pirulitos (hard candy), direcionados principalmente às crianças. (Palavra chave: pirulito; bala;
doce).
G/TBT/N/SAU/894
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pela
Organização Geral de Normalização do Catar (Qatar General Organization for Standardization QS), propondo alteração do Regulamento Técnico (GSO 1404:2011), para incluir itens aos
requisitos para jujubas (jelly candy) direcionados principalmente às crianças. (Palavra chave:
jujuba; bala; doce).

G/TBT/N/SAU/895
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pela
Organização Geral de Normalização do Catar (Qatar General Organization for Standardization QS), propondo alteração do Regulamento Técnico (GSO 1320:2014), para incluir itens aos
requisitos para caramelos (soft candy) direcionados principalmente às crianças. (Palavra chave:
caramelos; bala; doce).
ARGENTINA
G/TBT/N/ARG/289/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Argentina, emitido pela Secretaria da Indústria
(Secretaria de Industria), com o objetivo de informar que mediante a Resolução nº 1197/2015 foi
estabelecido que os fabricantes de veículos blindados das categorias M2 e M3 inscritos no
Registro de Fabricantes de Veículos Blindados, poderão solicitar a extensão das Licenças para
Configuração de Modelo dos veículos completos homologados ao abrigo da norma sobre emissões
contaminantes gasosas EURO III para EURO V. A Resolução referenciada complementa a Resolução
SI Nº 323/2014 (G/TBT/N/ARG/289), que altera a Resolução Nº 838/1999 ex SICyM. (Palavras
chave: veículo; automóvel; emissões contaminantes).
G/TBT/N/ARG/297/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Argentina, emitido pela Secretaria de Comércio
(Secretaria de Comercio), com o objetivo de informar que a Resolução Nº 559/2015 do Ministério
do Comércio identificou erros materiais em seus artigos sobre a certificação de produtos elétricos
de baixa tensão. (Palavras chave: produto; elétrico; certificação).
G/TBT/N/ARG/297
Projeto de documento oficial da Argentina, emitido pela Secretaria de Comércio (Secretaria de
Comercio), propondo Regulamento Técnico com o objetivo de reorganizar e unificar a legislação
sobre a certificação de produtos elétricos de baixa tensão. (19 páginas, disponíveis em espanhol)
(Palavras chave: produto; elétrico).
G/TBT/N/ARG/298
Projeto de documento oficial da Argentina, emitido pelo Serviço Nacional de Segurança e
Qualidade Alimentar (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - SENASA), propondo
Regulamento Técnico consolidando em um texto revisto a aplicação SENASA sobre o Sistema de
Produção, Marketing, Controle e Certificação de Produtos Orgânicos destinados ao consumo
humano ou animal e os têxteis orgânicos feitos com produtos de origem animal ou fibras vegetais,
que substitui os sucessivos regulamentos que regem esta matéria a partir de 1992, incluindo os
complementos à Lei Nº 25.127 e seu Decreto Regulamentar N.º 206/2001. (156 páginas
disponíveis em espanhol) (Palavras chave: orgânico; animal; vegetal; têxtil).

BAREIN
G/TBT/N/BHR/420
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pelo
Departamento de Normalização e Metrologia (Standards and Metrology Department), propondo
Regulamento Técnico sobre os requisitos básicos, amostragem, métodos de ensaio, embalagem,
transporte, armazenamento e rotulagem para atum enlatado (5 páginas, disponíveis em inglês; 9
páginas, disponíveis em árabe). (Palavras chave: alimento; atum; peixe; enlatado).
G/TBT/N/BHR/421
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pelo
Departamento de Normalização e Metrologia (Standards and Metrology Department), propondo
Regulamento Técnico sobre os requisitos básicos, amostragem, métodos de ensaio, embalagem,
transporte, armazenamento e rotulagem para os concentrados utilizados na fabricação de
refrigerantes. (5 páginas, disponíveis em inglês; 7 páginas, disponíveis em árabe). (Palavras chave:
bebida; refrigerante).
G/TBT/N/BHR/422
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pelo
Departamento de Normalização e Metrologia (Standards and Metrology Department), propondo
Regulamento Técnico sobre definições, tipos e classificações, requisitos de amostragem, métodos
de ensaio, embalagem e marcação para canela em pau ou em pó, do tipo Cinnamomum
Zeylanicum Blume do Sri Lanka, Madagáscar e Seicheles. (11 páginas, disponíveis em inglês; 12
páginas, disponíveis em árabe). (Palavras chave: canela; especiaria).
G/TBT/N/BHR/423
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pela
Organização Geral de Normalização do Catar (Qatar General Organization for Standardization QS), propondo alteração do Regulamento Técnico (GSO 263:2009), para incluir itens aos requisitos
para pirulitos (hard candy), direcionados principalmente às crianças. (Palavra chave: pirulito; bala;
doce).
G/TBT/N/BHR/424
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pela
Organização Geral de Normalização do Catar (Qatar General Organization for Standardization QS), propondo alteração do Regulamento Técnico (GSO 1404:2011), para incluir itens aos

requisitos para jujubas (jelly candy) direcionados principalmente às crianças. (Palavra chave:
jujuba; bala; doce).
G/TBT/N/BHR/425
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pela
Organização Geral de Normalização do Catar (Qatar General Organization for Standardization QS), propondo alteração do Regulamento Técnico (GSO 1320:2014), para incluir itens aos
requisitos para caramelos (soft candy) direcionados principalmente às crianças. (Palavra chave:
caramelos; bala; doce).
BRASIL
G/TBT/N/BRA/505/Add.1
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 publicação da Portaria Nº
553, de 29 de outubro de 2015, que aprovou o Regulamento Técnico para centrífugas de roupas
de uso doméstico, com foco na segurança e consumo de energia, previamente notificado como
projeto mediante o documento G/TBT/N/BRA/505. (Palavras chave: roupa; centrífuga; secadora).
G/TBT/N/BRA/513/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (Inmetro), com o objetivo de informar que foi emitida a Portaria Nº 577,
18 de novembro de 2015, como texto final do Regulamento Técnico para refrigeradores e
produtos semelhantes, como freezers e coolers, previamente notificados mediante o documento
G/TBT/N/BRA/513, ao mesmo tempo em que revoga, em 36 meses, a Portaria Inmetro Nº 20, de
1º de fevereiro de 2006. Os Requisitos de Avaliação da Conformidade estão disponíveis no Anexo
II desta Portaria e os prazos para adaptação às regras estão inseridos no item 14. (Palavras chave:
freezer; geladeira; cooler; refrigeração; frigobar, refrigerador; frost-free; combinado; congelador;
conservador).
G/TBT/N/BRA/522/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (Inmetro), com o objetivo de informar a publicação da Portaria Nº 553, de
29 de outubro de 2015, que aprovou os Requisitos de Avaliação da Conformidade para centrífugas
de roupa de uso doméstico inseridos no Anexo II desta Portaria. (Palavras chave: roupa;
centrífuga; secadora).
G/TBT/N/BRA/555/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 a emissão da Portaria Nº 580, 23 de
novembro de 2015, sobre dispositivos de retenção para crianças, com foco na prevenção de

acidentes durante o transporte de crianças em veículos automotores, a fim de se adaptar às novas
regras estabelecidas pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Alterou os
procedimentos de avaliação da conformidade, notificados mediante o documento
G/TBT/N/BRA/555/Add.1, e do Regulamento Técnico, notificado como documento
G/TBT/N/BRA/542. (Palavras chave: dispositivos; retenção; crianças; infantil; transporte; veículo;
automotor).
G/TBT/N/BRA/653
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro), propondo Regulamento Técnico (Portaria Inmetro Nº 555, de 29 de outubro
de 2015), com o objetivo de estabelecer os requisitos técnicos, critérios e processos que devem
ser cumpridos por andadores infantis. (Palavras chave: andadores infantis)
G/TBT/N/BRA/654
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), propondo Regulamento Técnico que estabelece regras e procedimentos
para produtos antiparasitários de registro para uso veterinário, incluindo os requisitos de
rotulagem de acordo com as regras estabelecidas pelo Decreto Nº 5.053, 22 de Abril de 2004 e
atos normativos adicionais, definidos no Anexo III da Portaria Nº 88, de 6 de Novembro de 2015,
para assegurar um adequado nível de proteção dos animais, da saúde pública e do meio ambiente.
Revoga a Portaria MAPA Nº 301, de 19 de Abril de 1996, e a Portaria MAPA/SDA Nº 48 de 12 de
Maio de 1997. (28 páginas, disponíveis em português). (Palavras chave: medicamentos; remédios;
produtos farmacêuticos).
G/TBT/N/BRA/655
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), propondo Regulamento Técnico com o objetivo de divulgar a Portaria Interministerial
Nº 701, 31 de agosto de 2015, em relação a uma atualização monetária sobre as taxas de registro
e certificação GMP relacionados a produtos para a saúde no Brasil. (4 páginas, disponíveis em
Português) (Palavras chave: saúde; taxa; registro; certificação).
CATAR
G/TBT/N/QAT/417
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pelo
Departamento de Normalização e Metrologia (Standards and Metrology Department), propondo
Regulamento Técnico sobre os requisitos básicos, amostragem, métodos de ensaio, embalagem,
transporte, armazenamento e rotulagem para atum enlatado (5 páginas, disponíveis em inglês; 9
páginas, disponíveis em árabe). (Palavras chave: alimento; atum; peixe; enlatado).

G/TBT/N/QAT/418
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pelo
Departamento de Normalização e Metrologia (Standards and Metrology Department), propondo
Regulamento Técnico sobre os requisitos básicos, amostragem, métodos de ensaio, embalagem,
transporte, armazenamento e rotulagem para os concentrados utilizados na fabricação de
refrigerantes. (5 páginas, disponíveis em inglês; 7 páginas, disponíveis em árabe). (Palavras chave:
bebida; refrigerante).
G/TBT/N/QAT/419
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pelo
Departamento de Normalização e Metrologia (Standards and Metrology Department), propondo
Regulamento Técnico sobre definições, tipos e classificações, requisitos de amostragem, métodos
de ensaio, embalagem e marcação para canela em pau ou em pó, do tipo Cinnamomum
Zeylanicum Blume do Sri Lanka, Madagáscar e Seicheles. (11 páginas, disponíveis em inglês; 12
páginas, disponíveis em árabe). (Palavras chave: canela; especiaria).
G/TBT/N/QAT/420
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pela
Organização Geral de Normalização do Catar (Qatar General Organization for Standardization QS), propondo alteração do Regulamento Técnico (GSO 263:2009), para incluir itens aos requisitos
para pirulitos (hard candy), direcionados principalmente às crianças. (Palavra chave: pirulito; bala;
doce).
G/TBT/N/QAT/421
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pela
Organização Geral de Normalização do Catar (Qatar General Organization for Standardization QS), propondo alteração do Regulamento Técnico (GSO 1404:2011), para incluir itens aos
requisitos para jujubas (jelly candy) direcionados principalmente às crianças. (Palavra chave:
jujuba; bala; doce).
G/TBT/N/QAT/422
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pela
Organização Geral de Normalização do Catar (Qatar General Organization for Standardization QS), propondo alteração do Regulamento Técnico (GSO 1320:2014), para incluir itens aos
requisitos para caramelos (soft candy) direcionados principalmente às crianças. (Palavra chave:
caramelos; bala; doce).

CHINA
G/TBT/N/CHN/1151/Suppl.1
Suplemento do projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração de
Normalização da China (Standardization Administration of China - SAC), composto por tradução
não oficial para o Inglês do documento referenciado nesta notificação fornecida pela delegação da
União Europeia, sobre material têxtil, podendo ser utilizado para calcular a massa convencional de
têxteis, a densidade linear do fio, a massa por unidade de área de tecido e para análise
quantitativa do teor de fibras na mistura dos produtos. O documento está disponível para consulta
em:
https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/CHN/15_4603_00_et.pdf
(Palavra
chave: têxteis; tecido; fibra).
G/TBT/N/CHN/1157
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração de Normalização da China
(Standardization Administration of China - SAC), propondo Regulamento Técnico que trata das
características de desempenho funcional e métodos de ensaio para equipamentos do tipo
aceleradores de partículas, que fornecem energia a feixes de partículas subatômicas eletricamente
carregadas. (74 páginas, disponíveis em chinês) (Palavras chave: aceleradores de partículas; raiosX; elétrons; equipamento médico; radioterapia).
G/TBT/N/CHN/1158
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração de Normalização da China
(Standardization Administration of China - SAC), propondo Regulamento Técnico que trata dos
requisitos básicos e dos requisitos especiais para protetores ocupacionais para os olhos e para a
face (Personal Protective Equipment - PPE) para uso na indústria. (22 páginas, disponíveis em
chinês). (Palavras chave: máscara; óculos; EPI; Equipamento de proteção Individual).
COLÔMBIA
G/TBT/N/COL/146/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Colômbia, emitido pelo Instituto Colombiano
Agropecuário (Instituto Colombiano Agropecuario - ICA), com o objetivo de informar que o projeto
de resolução que trata das condições de saúde e de biossegurança na importação, transformação
e comercialização de material genético de espécies de interesse zootécnico configuração,
notificado em 19 de abril de 2010 mediante o documento identificado como G/TBT/N/COL/146,
foi revogado. (Palavra chave: biossegurança; material genético; zootecnia).
G/TBT/N/COL/197/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Colômbia emitido pelo Ministério da Saúde e do Bem
Estar Social (Ministerio de Salud y Protección Social), com o objetivo de informar que o projeto de
resolução do Ministério da Saúde e Assistência Social, que estabelece algumas disposições
relativas às vacinas comercializadas no país, notificado em 2 de agosto de 2013 mediante

documento identificado como G/TBT/N/COL/197, foi emitido em 2 de maio de 2014, pela
Resolução Nº 1.606, em vigor desde 6 de novembro de 2014. (Palavras chave: vacina; saúde).
G/TBT/N/COL/212/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Colômbia, emitido pelo Ministério de Minas e Energia
(Ministerio de Minas y Energía), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico sobre
etiquetagem (RETIQ), com o intuito de utilização racional de energia para certos tipos de
equipamento de utilização final elétrica e a gás, para comercialização na Colômbia notificado em 4
de fevereiro de 2015 em documento identificado como G/TBT/N/COL/212, foi emitido em 18 de
setembro de 2015 através da Resolução N° 4 1012, em vigor a partir de 31 de Agosto de 2016.
(Palavras chave: energia; etiquetagem; eletricidade; gás; RETIQ).
COREIA DO SUL
G/TBT/N/KOR/394/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Coréia do Sul, emitido pelo Ministério da Saúde e do
Bem Estar (Ministry of Health & Welfare), com o objetivo de informar as alterações nos
ordenamentos em relação às informações e advertências em relação à saúde, incluindo
advertências ilustradas que devem obrigatoriamente conter os pacotes de cigarro, com entrada
em vigor prevista para 23 de dezembro de 2016. (Palavra chave: cigarro; fumo; tabaco; saúde).
G/TBT/N/KOR/612
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pela Agência Coreana de Normalização e
Tecnologia (International Cooperation Office/Ministry of Food and Drug Safety), propondo
alteração nos fitoterápicos coreanos com a revisão no método de preparação de solução, de teste
e preparação de solução padrão da substância Aurum. (6 páginas, disponíveis em coreano).
(Palavras chave: fitoterápicos; ervas; remédios; medicamentos).
G/TBT/N/KOR/613
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pela Agência Coreana de Normalização e
Tecnologia (Korean Agency for Technology and Standards - KATS), alterando os critérios de
processamento de aparelhos elétricos, de forma a fazê-los corresponder às normas de segurança.
(29 páginas, disponíveis em coreano). (Palavras chave: aparelhos; elétricos).
G/TBT/N/KOR/614
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pela Agência Coreana de Normalização e
Tecnologia (Korean Agency for Technology and Standards - KATS), estabelecendo a revisão dos
critérios de segurança e certificação para papéis de parede e revestimentos para pavimentos e
requisitos de segurança para plastificantes. (5 páginas, disponíveis em coreano). (Palavras chave:
papel de parede; revestimento; plástico; formaldeído).

G/TBT/N/KOR/615
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério para a Segurança de
Alimentos e Medicamentos (Ministry of Food and Drug Safety), estabelecendo os procedimentos
para a seleção dos produtos sujeitos a reavaliação e medidas de acompanhamento para
medicamentos e cosméticos, vendidos diretamente sem prescrição ou receita. (8 páginas,
disponíveis em coreano) (Palavra chave: medicamento; remédio; produto farmacêutico;
cosmético).
G/TBT/N/KOR/616
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério para a Segurança de
Alimentos e Medicamentos (Ministry of Food and Drug Safety), expandindo a designação de
produtos que contenham ingredientes problemáticos em matéria de segurança e eficácia, tais
como inalantes e outros tipos de produtos além de utilização de conservantes. (36 páginas,
disponíveis em coreano) (Palavra chave: medicamento; remédio; produto farmacêutico;
cosmético; inalantes).
G/TBT/N/KOR/617
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério para a Segurança de
Alimentos e Medicamentos (Ministry of Food and Drug Safety), propondo alterações do
Regulamento sobre padrões e ingredientes dos corantes utilizados em cosméticos. (5 páginas,
disponíveis em coreano) (Palavras chave: corantes; alcatrão; cosmético; cores).
COSTA RICA
G/TBT/N/CRI/152
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 para as câmeras de segurança, radares a laser ou Doppler (Cinemómetros), utilizados para
controlar os limites de velocidade de veículos automotores em estradas. (25 páginas, disponíveis
em espanhol) (Palavra chave: radar; velocidade; câmera; veículos automotores).
G/TBT/N/CRI/153
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 as características e especificações a serem cumpridas pelo
queijo cottage destinadas ao consumo direto ou para tratamento adicional. (13 páginas,
disponíveis em espanhol) (Palavras chave: alimento; queijo cottage).

G/TBT/N/CRI/154
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 as características e especificações a serem cumpridas pelo
queijo provolone destinado ao consumo direto ou para tratamento adicional. (15 páginas,
disponíveis em espanhol) (Palavra chave: alimento; queijo provolone).
EGITO
G/TBT/N/EGY/92/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 a extensão até 12 de novembro de 2015, do prazo para comentários, acerca do
regulamento técnico para Queijo Semiduro Parte 2: Queijo curado tipo Blue Cheese, Roquefort,
Gorgonzola e Stilton, entre outros, previamente notificado como G/TBT/N/EGY/92, em 21 de
Agosto de 2015. (Palavras chave: queijo; blue cheese; mofo; Roquefort, Gorgonzola).
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
G/TBT/N/ARE/292
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pelo
Departamento de Normalização e Metrologia (Standards and Metrology Department), propondo
Regulamento Técnico sobre os requisitos básicos, amostragem, métodos de ensaio, embalagem,
transporte, armazenamento e rotulagem para atum enlatado (5 páginas, disponíveis em inglês; 9
páginas, disponíveis em árabe). (Palavras chave: alimento; atum; peixe; enlatado).
G/TBT/N/ARE/293
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pelo
Departamento de Normalização e Metrologia (Standards and Metrology Department), propondo
Regulamento Técnico sobre os requisitos básicos, amostragem, métodos de ensaio, embalagem,
transporte, armazenamento e rotulagem para os concentrados utilizados na fabricação de
refrigerantes. (5 páginas, disponíveis em inglês; 7 páginas, disponíveis em árabe). (Palavras chave:
bebida; refrigerante).
G/TBT/N/ARE/294
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pelo
Departamento de Normalização e Metrologia (Standards and Metrology Department), propondo
Regulamento Técnico sobre definições, tipos e classificações, requisitos de amostragem, métodos

de ensaio, embalagem e marcação para canela em pau ou em pó, do tipo Cinnamomum
Zeylanicum Blume do Sri Lanka, Madagáscar e Seicheles. (11 páginas, disponíveis em inglês; 12
páginas, disponíveis em árabe). (Palavras chave: canela; especiaria).
G/TBT/N/ARE/295
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pela
Organização Geral de Normalização do Catar (Qatar General Organization for Standardization QS), propondo alteração do Regulamento Técnico (GSO 263:2009), para incluir itens aos requisitos
para pirulitos (hard candy), direcionados principalmente às crianças. (Palavra chave: pirulito; bala;
doce).
G/TBT/N/ARE/296
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pela
Organização Geral de Normalização do Catar (Qatar General Organization for Standardization QS), propondo alteração do Regulamento Técnico (GSO 1404:2011), para incluir itens aos
requisitos para jujubas (jelly candy) direcionados principalmente às crianças. (Palavra chave:
jujuba; bala; doce).
G/TBT/N/ARE/297
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pela
Organização Geral de Normalização do Catar (Qatar General Organization for Standardization QS), propondo alteração do Regulamento Técnico (GSO 1320:2014), para incluir itens aos
requisitos para caramelos (soft candy) direcionados principalmente às crianças. (Palavra chave:
caramelos; bala; doce).
EQUADOR
G/TBT/N/ECU/32/Add.9
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização
(Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN), com o objetivo de informar a segunda alteração
do Regulamento Técnico RTE INEN 034 (3R), sobre as características mínimas de segurança dos
veículos a motor (Elementos de Seguridad Mínimos em Vehículos Automotores), cuja versão
preliminar que foi notificada no documento G/TBT/N/ECU/32/Add.7 de 10 de Outubro de 2014.
Esta alteração 2 foi emitida nos termos da Resolução Nº 15.255 de 26 de Agosto de 2015, pela
Secretaria da qualidade do Ministério da Indústria e da Produtividade, publicado no Jornal Oficial
Nº 584, em 10 de setembro de 2015. (Palavras chave: veículo; automotor; segurança).

G/TBT/N/ECU/138/Add.3
Adendo ao documento de documento oficial do Equador, emitido pelo Ministério da Indústria e
Produtividade (Ministry of Industry and Productivity), com o objetivo de divulgar a revisão do
regulamento técnico RTE INEN 121(1R), sobre próteses de membros externos e órteses externas,
identificado e notificado mediante o documento G/TBT/N/ECU/138/Add.1 de 27 agosto, 2014,
emitido nos termos da Resolução Nº 15.289-A de 23 de Setembro, 2015, pelo Subsecretário do
Ministério da Indústria Qualidade e Produtividade; publicado no Diário Oficial N º 615 de 26 de
outubro de 2015. (Palavras chave: prótese; órtese).
G/TBT/N/ECU/198/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização INEN, com o objetivo de divulgar a errata concernente ao Regulamento Técnico (RTE INEN 181),
sobre os requisitos para dispositivos do tipo filtros, máscaras, para proteção respiratória
(Respiratory protective devices), notificado mediante o documento G/TBT/N/ECU/198/Add.1, de 1
de Outubro de 2014, emitido nos termos da Resolução Nº 15252, de 20 de agosto de 2015, da
Subsecretaria de Qualidade do Ministério da Indústria e Produtividade, publicado no Jornal Oficial
Nº 577, de 1 de Setembro de 2015. (Palavras chave: filtro; máscara; proteção).
G/TBT/N/ECU/230/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização
Equatoriano (Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN), com o objetivo de divulgar a revisão
do Regulamento Técnico (RTE INEN 200 1R), que estabelece os limites admissíveis e métodos de
ensaio para determinar a liberação de chumbo e cádmio em vidro e vitro cerâmica em contato
com os alimentos, cuja versão preliminar foi notificada no documento G/TBT/N/230/Add.1, de 2
de Outubro de 2014, e a atual foi emitida nos termos da Resolução Nº 15275 de 18 de Setembro,
2015, pelo Subsecretário do Ministério da Indústria Qualidade e Produtividade, publicada no
Diário Oficial N º 610 de 19 de outubro de 2015. (Palavras chave: chumbo; cádmio; vidro; vitro
cerâmica; alimento).
G/TBT/N/ECU/284/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Serviço Equatoriano de
Normalização (Servicio Ecuatoriano de Normalización - SEN), com o objetivo de informar a
alteração do Regulamento Técnico (RTE INEN 253), que define a finalidade, amostragem e
procedimentos de avaliação da conformidade para embalagens flexíveis retornáveis, notificado
originalmente como G/TBT/N/ECU/284/Add.1, de 13 de maio de 2014. A versão atual foi emitida
mediante a Resolução Nº 15290, de 23 de Setembro, 2015, pela Secretaria da Qualidade do
Ministério da Indústria e Produtividade, publicada no Diário Oficial n º 615, de 26 de Outubro de
2015. (Palavra chave: embalagem; retornável).

ESTADOS UNIDOS
G/TBT/N/USA/552/Add.5
Adendo ao projeto de documento oficial do Departamento de Energia dos Estados Unidos (DOE)
que tem como objetivo informar que os comentários referentes às alterações das normas para a
conservação de energia para secadoras de roupas e ar condicionado de uso residencial devem ser
enviados até 09 de agosto de 2011, ressaltando que se os comentários recebidos forem negativos,
serão considerados como uma base razoável para retirada das alterações.
G/TBT/N/USA/658/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Comissão de Segurança dos Produtos de Consumo
(Consumer Product Safety Commission - CPSC), com o objetivo de informar que a CPSC irá
considerar todos os comentários recebidos sobre um conjunto de informações para ensaios em
produtos para crianças por Terceira Parte, aprovados anteriormente ao abrigo da OMB Control Nº.
3041-0159, antes de solicitar uma extensão para este acervo de informações junto ao Gabinete de
Gestão e Orçamento (Office of Management and Budget - OMB). Comentários sobre o acervo de
informações serão aceitos até 15 de Janeiro de 2016.
https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/USA/15_4698_00_e.pdf (Palavras chave:
produtos; infantis; terceira parte; consumo).
G/TBT/N/USA/659/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Comissão de Segurança dos Produtos de Consumo
(Consumer Product Safety Commission - CPSC), com o objetivo de informar que a CPSC irá
considerar todos os comentários recebidos sobre um conjunto de informações para ensaios em
produtos para crianças por Terceira Parte, aprovados anteriormente ao abrigo da OMB Control Nº.
3041-0159, antes de solicitar uma extensão para este acervo de informações junto ao Gabinete de
Gestão e Orçamento (Office of Management and Budget - OMB). Comentários sobre o acervo de
informações serão aceitos até 15 de Janeiro de 2016.
https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/USA/15_4699_00_e.pdf (Palavras chave:
Produtos infantis; terceira parte; consumo).
G/TBT/N/USA/857/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 versão final
após alteração do Regulamento Técnico que trata das normas de conservação de energia para
vários equipamentos comerciais e industriais, incluindo refrigeradores (walk-in coolers) e
congeladores (walk-in freezers) de uso comercial, para adotar padrões de conservação de energia
mais rigorosos para algumas classes de componentes para refrigeração e câmaras frigoríficas. O
cumprimento das regras continua a ser exigido em 5 de junho de 2017. (Palavras chave:
refrigeradores; congeladores; câmaras frigoríficas).

G/TBT/N/USA/881/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de
Alimentos e Medicamentos (Food and Drug Administration - FDA), do Serviço de Saúde Humana
(Health and Human Services), com o objetivo de informar a disponibilidade de uma orientação
para a indústria intitulada: Ordenamento sobre a Política Ambiental Nacional; Avaliação Ambiental
para Produtos de Tabaco; Exclusões categóricas - Guia para cumprimento por parte das pequenas
empresas visando auxiliar o entendimento sobre as recentes mudanças na Política Nacional do
Meio Ambiente (NEPA). (Palavras chave: tabaco; fumo; saúde).
G/TBT/N/USA/881/Add.1/Corr.1
Correção do adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela
Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug Administration - FDA), do Serviço de
Saúde Humana (Health and Human Services), com o objetivo de informar a retificação do
preâmbulo da regra final publicada em 24 de Setembro de 2015, com exclusões da obrigação de
preparar avaliações ambientais para certas ações relativas à comercialização de produtos do
tabaco no âmbito do Ato para o Controle do Tabaco (Tobacco Control Act) incluindo alterações em
determinados regulamentos de impacto ambiental para incluir os produtos do tabaco, e para
corrigir alguns erros técnicos citados no documento, em vigor desde 16 de Novembro de 2015.
(Palavras chave: tabaco; fumo; saúde).
G/TBT/N/USA/881/Add.1/Corr.1
Correção do adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela
Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug Administration - FDA), do Serviço de
Saúde Humana (Health and Human Services), com o objetivo de informar a retificação do
preâmbulo da regra final publicada em 24 de Setembro de 2015, com exclusões da obrigação de
preparar avaliações ambientais para certas ações relativas à comercialização de produtos do
tabaco no âmbito do Ato para o Controle do Tabaco (Tobacco Control Act) incluindo alterações em
determinados regulamentos de impacto ambiental para incluir os produtos do tabaco, e para
corrigir alguns erros técnicos citados no documento, em vigor desde 16 de Novembro de 2015.
(Palavras chave: tabaco; fumo; saúde).
G/TBT/N/USA/900/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão de Comércio
Federal (Federal Trade Commission - FTC), com o objetivo de informar a alteração das regras
promulgados no âmbito do Ordenamento sobre a Embalagem e Rotulagem, para modernizar os
requisitos listados para a comercialização, eliminar proibições ultrapassadas e reconhecer o papel
das regras relativas a pesos e medidas dos Estados individuais, em vigor a partir de 17 de
Dezembro de 2015. (Palavras chave: embalagem; rotulagem; varejo).
G/TBT/N/USA/908/Add.4
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão Federal de
Comércio (Federal Trade Commission), com o objetivo de divulgar as alterações finais do guia de

etiquetagem, exigindo etiquetas para condicionador de ar (para ambientes pequenos) na
embalagem, aumentando a durabilidade das etiquetas aplicadas e aperfeiçoando a divulgação dos
requisitos. As alterações publicadas passam a vigorar em 2 de Dezembro de 2015, com exceção
das alterações a Sec. 305,11, que entrará em vigor 02 novembro de 2016, e Sec. 305,3 (z), 305,8,
305,15, 305,20, e Apêndice L, que entram em vigor 02 de novembro de 2017. (Palavras chave:
etiquetagem; condicionador de ar).
G/TBT/N/USA/958/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 decisão final da
Agência de Proteção Ambiental sobre as questões a respeito das alterações finais do padrão
nacional de emissão para poluentes de ar prejudiciais, oriundos das principais fontes de
aquecimento que emitem poluentes atmosféricos tóxicos que operam em instalações industriais,
comerciais e institucionais para boilers e aquecedores (Boiler MACT). (Palavras chave: boiler;
aquecimento; poluição; emissão).
G/TBT/N/USA/971/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Serviço de Marketing
Agrícola (Agricultural Marketing Service - AMS), do Departamento de Agricultura (Department of
Agriculture - USDA), com o objetivo de informar o aperfeiçoamento de uma recomendação do
Comitê Administrativo do Deserto da Uva da Califórnia (Comissão) para os requisitos de manuseio
atualmente previstas quanto à importação da uva de mesa. Esta regra final quanto ao tamanho
mínimo da uva, prevê flexibilidade, visando atender às necessidades dos consumidores. A regra
entra em vigor a partir de 1 de abril de 2016. (Palavras chave: uva; agricultura; importação;
alimento).
G/TBT/N/USA/985/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção
Ambiental (Environmental Protection Agency - EPA), com o objetivo de informar a versão final
com as alterações das regras de novos usos significativos (SNURs), relativas à seção 5(a) (2), do
Ordenamento sobre substâncias tóxicas (Toxic Substances Control Act - TSCA), para cinco
substâncias químicas que foram objeto de notificações de premanufatura (PMN), para permitir
determinados usos sem a necessidade de um aviso de utilização nova e significativa (SNUN),
estendendo os requisitos para certos usos adicionais. Esta ação exige que as pessoas com a
intenção de fabricar (incluindo a importação) ou processar qualquer uma dessas substâncias
químicas para uma atividade que é designada como uma nova utilização significativa deve
notificar a EPA, pelo menos, 90 dias antes de iniciar essa atividade, proporcionando a
oportunidade de avaliar o uso pretendido. Esta regra entra em vigor em 12 de janeiro de 2016.
(Palavras chave: substância; química; tóxica).

G/TBT/N/USA/1009/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 que está
retirando o Aviso de Disponibilidade de Dados (NODA) publicado no Federal Register em 12 de
Novembro 2015 (80 FR 69888), devido a erros no documento publicado para os padrões da válvula
de pulverização para pré-lavagem, usadas em cozinhas comerciais e projetadas para remover
restos de comida dos pratos antes de lavar louça (CPSV). O DOE revisou suas análises em resposta
aos comentários sobre o NOPR, disponibilizando essas análises atualizadas e resultados, dando às
partes interessadas a possibilidade de comentar essas análises até 4 de dezembro de 2015 e
apresentar dados adicionais. A análise NODA está publicamente disponível no site do DOE.
(Palavras chave: equipamento; cozinha; energia; válvula; lavagem; louça; pulverização).
G/TBT/N/USA/1009/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 que em
resposta aos comentários sobre a regulamentação (80 FR 39486) para os padrões da válvula de
pulverização para pré-lavagem usada em cozinhas comerciais projetados para remover restos de
comida dos pratos antes de lavar louça (CPSV), as regras foram revisadas e foi dada às partes
interessadas a oportunidade de comentar e apresentar dados adicionais para apoiar a
regulamentação CPSV do DOE, com prazo até 27 de Novembro de 2015. (Palavras chave:
equipamento; cozinha; energia; válvula; lavagem; louça; pulverização).
G/TBT/N/USA/1020/Add.2
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
renúncia temporária das exigências em relação à regulamentação da Comissão que rege a
apresentação de informações associadas ao Formulário 740, relativo aos dispositivos de
radiofrequência (RF) importados. A Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) está implementando
um novo sistema de arquivamento eletrônico, programado para se tornar plenamente operacional
até dezembro de 2016. Tal medida passa a vigorar a partir de 7 de Dezembro de 2015. (Palavras
chave: dispositivos; radiofrequência).
G/TBT/N/USA/1035/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 que a EPA está
retirando as regras significativas ao abrigo do Ordenamento que trata do Controle de Substâncias
Tóxicas Toxic Substances Control Act (TSCA) para 3 substâncias químicas que foram objeto de
aviso de premanufatura (PMN), em vigor a partir de 1 de Dezembros de 2015. (Palavras chave:
substâncias químicas; premanufatura; Substâncias Tóxicas).

G/TBT/N/USA/1041/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 reabertura do período para comentários até 14 de Dezembro de 2015,
quanto à necessidade de ensaio e certificação dos componentes, esclarecendo quais são os
produtos têxteis com determinação para não exceder os limites admissíveis do teor de chumbo
contido. (Palavras chave: têxteis; roupas; substâncias químicas; chumbo).
G/TBT/N/USA/1041/Add.3
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 que além da reabertura do período para comentários até 14 de Dezembro de
2015, quanto à necessidade de ensaio e certificação dos componentes esclarecendo quais são os
produtos têxteis com determinação para não exceder os limites admissíveis do teor de chumbo
contido, a data para entrada em vigor da regra final foi postergada para 13 de Janeiro de 2016 a
menos que um comentário negativo significativo seja recebido. (Palavras chave: têxteis; roupas;
substâncias químicas; chumbo).
G/TBT/N/USA/1045
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão Federal de Comércio
(Federal Trade Commission - FTC), propondo Regulamento Técnico que altera as regras de
etiquetagem energética para criar requisitos respeitantes a um novo banco de dados para
redesenhar etiquetas para ventilador de teto, melhorar e atualizar os intervalos de
comparabilidade para etiquetas de geladeira, revisar etiquetas de ar condicionado central em
resposta aos novos requisitos, melhorar as etiquetas para aquecedor de água e atualização das
divulgações de canalização. (27 páginas, disponíveis em inglês) (Palavras chave: etiquetagem
energética; ventilador de teto; geladeira; ar condicionado; aquecedor de água).
G/TBT/N/USA/1047
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção Ambiental
(Environmental Protection Agency - EPA), propondo Regulamento Técnico que altera os padrões
de desempenho de motores estacionários de ignição por compressão de combustão interna, para
permitir que os fabricantes projetem os motores de forma a que os operadores possam substituir
temporariamente a causa do desempenho relacionada com o sistema de controle de emissões. (8
páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: motor a diesel; combustão; emissões; ignição).
G/TBT/N/USA/1048
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão para Segurança dos
Produtos para o Consumo (Consumer Product Safety Commission), propondo Regulamento
Técnico que trata do padrão de segurança para cadeiras altas, impondo exigências mais estritas
para a estabilidade traseira e advertências nos rótulos e nos prospectos de instrução. (18 páginas,
disponíveis em inglês) (Palavras chave: cadeira alta; alimentação; crianças; segurança).

G/TBT/N/USA/1049
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção Ambiental
(Environmental Protection Agency - EPA), propondo Regulamento Técnico que atualiza os
requisitos de gerenciamento da refrigeração que reduzam as emissões que promovem a
destruição da camada de ozônio. (102 páginas, disponíveis em Inglês). (Palavras chave:
refrigeração; ar condicionado; ar refrigerado; emissão; condicionador).
G/TBT/N/USA/1050
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Administração de
Alimentos e Medicamentos (Food and Drug Administration - FDA), Serviços para a Saúde Humana
(Health and Human Services - HHS), propondo o estabelecimento de requisitos em matéria de
rotulagem para os alimentos fermentados ou hidrolisados para ajudar a garantir que as pessoas
com doença celíaca não sejam induzidas ao erro e possam receber informações verdadeiras e
precisas no que diz respeito aos alimentos fermentados ou hidrolisados rotulados como sem
glúten. (17 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: rotulagem; alimento; glúten;
fermentado; hidrolisado).
G/TBT/N/USA/1051
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 codificar disposições para fontes de
alimentação externas contidas no Ordenamento EPS sobre Peças de Serviço de 2014, que isenta
das normas de conservação de energia certos serviços e peças de reposição, disponibilizados pelos
fabricantes. (7 páginas, disponíveis em Inglês). (Palavras chave: energia; fontes; peças de
reposição; serviço).
G/TBT/N/USA/1052
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 requisitos relacionados com a aplicação de
normas regionais para condicionadores de ar centrais, tal como autorizado pela Lei da Política de
Conservação de Energia (EPCA) de 1975. (18 páginas, disponíveis em Inglês). (Palavras chave:
energia; condicionador de ar; ar refrigerado).
IÊMEN
G/TBT/N/YEM/23
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pelo
Departamento de Normalização e Metrologia (Standards and Metrology Department), propondo
Regulamento Técnico sobre os requisitos básicos, amostragem, métodos de ensaio, embalagem,

transporte, armazenamento e rotulagem para atum enlatado (5 páginas, disponíveis em inglês; 9
páginas, disponíveis em árabe). (Palavras chave: alimento; atum; peixe; enlatado).
G/TBT/N/YEM/24
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pelo
Departamento de Normalização e Metrologia (Standards and Metrology Department), propondo
Regulamento Técnico sobre os requisitos básicos, amostragem, métodos de ensaio, embalagem,
transporte, armazenamento e rotulagem para os concentrados utilizados na fabricação de
refrigerantes. (5 páginas, disponíveis em inglês; 7 páginas, disponíveis em árabe). (Palavras chave:
bebida; refrigerante).
G/TBT/N/YEM/25
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pelo
Departamento de Normalização e Metrologia (Standards and Metrology Department), propondo
Regulamento Técnico sobre definições, tipos e classificações, requisitos de amostragem, métodos
de ensaio, embalagem e marcação para canela em pau ou em pó, do tipo Cinnamomum
Zeylanicum Blume do Sri Lanka, Madagáscar e Seicheles. (11 páginas, disponíveis em inglês; 12
páginas, disponíveis em árabe). (Palavras chave: canela; especiaria).
G/TBT/N/YEM/26
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pela
Organização Geral de Normalização do Catar (Qatar General Organization for Standardization QS), propondo alteração do Regulamento Técnico (GSO 263:2009), para incluir itens aos requisitos
para pirulitos (hard candy), direcionados principalmente às crianças. (Palavra chave: pirulito; bala;
doce).
G/TBT/N/YEM/27
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pela
Organização Geral de Normalização do Catar (Qatar General Organization for Standardization QS), propondo alteração do Regulamento Técnico (GSO 1404:2011), para incluir itens aos
requisitos para jujubas (jelly candy) direcionados principalmente às crianças. (Palavra chave:
jujuba; bala; doce).
G/TBT/N/YEM/28
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pela
Organização Geral de Normalização do Catar (Qatar General Organization for Standardization QS), propondo alteração do Regulamento Técnico (GSO 1320:2014), para incluir itens aos

requisitos para caramelos (soft candy) direcionados principalmente às crianças. (Palavra chave:
caramelos; bala; doce).
JAPÃO
G/TBT/N/JPN/503
Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca
(Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries), propondo Regulamento Técnico que trata de
alteração das especificações oficiais para fertilizantes comuns e adubo composto. (2 páginas,
disponíveis em Inglês) (Palavras chave: fertilizantes; vegetais; mistura; produto químico; animal;
minerais; fosfatados; nitrogênio; fósforo; potássio).
G/TBT/N/JPN/504
Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar
(Ministry of Health, Labour and Welfare), propondo a abolição da XVI Edição da Farmacopeia
Japonesa e o estabelecimento da Décima Sétima Edição, ao abrigo do disposto no artigo 41 do
Ordenamento que garante qualidade, eficácia e segurança aos produtos farmacêuticos,
dispositivos médicos, produtos de terapia regenerativa e celulares, produtos de terapia genética e
cosméticos. (15 páginas, disponíveis em japonês). (Palavras chave: produto farmacêutico;
dispositivo médico; terapia regenerativa; celular; genética; cosmético; medicamento; remédio).
G/TBT/N/JPN/505
Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Terra, Infraestrutura,
Transporte e Turismo (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism - MLIT), propondo
alterações aos regulamentos pertinentes relativos ao sistema de combustível de um veículo
motorizado (veículo de transporte rodoviário), para o combustível gás altamente comprimido,
principalmente, para os regulamentos de segurança para motocicletas e ciclomotores. (3 páginas,
disponíveis em Inglês). (Palavras chave: motocicletas; ciclomotores; gás; veículo motorizado;
transporte; rodoviário; combustível).
G/TBT/N/JPN/506
Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Economia, Comércio e
Indústria, (Ministry of Economy, Trade and Industry), Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar
(Ministry of Health, Labour and Welfare) e Ministério do Meio Ambiente (Ministry of the
Environment), propondo revisão do Ordenamento para execução das regras para avaliação das
substâncias químicas e regulamentação da sua produção, ou importação. (Palavras chave:
substâncias químicas; lubrificantes; óleos; madeira; antisséptico, inseticida; fungicida).
G/TBT/N/JPN/507
Projeto de documento oficial do Japão, emitido pela Agência para o Consumo (Consumers Affairs
Agency), propondo a revisão parcial das regras de rotulagem de qualidade para geladeiras
elétricas (combinações de refrigeradores e freezers, equipado com portas externas separadas),

revisando os métodos de ensaio em relação à capacidade de armazenamento M e Consumo de
energia, em conformidade com as normas industriais japonesas (JIS) C 9801-3, (JIS) C 9607. (1
página, disponível em inglês) (Palavras chave: geladeira; freezer; armazenamento; energia).
G/TBT/N/JPN/508
Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar
(Ministry of Health, Labour and Welfare - MHLW), propondo a designação de 8 substâncias como
Shitei Yakubutsu (substâncias designadas) e seus usos apropriados, ao abrigo do Ordenamento
para a garantia da qualidade, eficácia e segurança dos produtos farmacêuticos, dispositivos
médicos, produtos para a terapia regenerativa e terapia celular, produtos para a terapia genética,
e cosméticos. (1960, Lei Nº. 145) (1 páginas, em Inglês) (Palavras chave: substância química;
designada; produto; farmacêutico; dispositivo; médico; terapia regenerativa; celular; genética;
cosmético).
KUWAIT
G/TBT/N/KWT/303
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pelo
Departamento de Normalização e Metrologia (Standards and Metrology Department), propondo
Regulamento Técnico sobre os requisitos básicos, amostragem, métodos de ensaio, embalagem,
transporte, armazenamento e rotulagem para atum enlatado (5 páginas, disponíveis em inglês; 9
páginas, disponíveis em árabe). (Palavras chave: alimento; atum; peixe; enlatado).
G/TBT/N/KWT/304
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pelo
Departamento de Normalização e Metrologia (Standards and Metrology Department), propondo
Regulamento Técnico sobre os requisitos básicos, amostragem, métodos de ensaio, embalagem,
transporte, armazenamento e rotulagem para os concentrados utilizados na fabricação de
refrigerantes. (5 páginas, disponíveis em inglês; 7 páginas, disponíveis em árabe). (Palavras chave:
bebida; refrigerante).
G/TBT/N/KWT/305
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pelo
Departamento de Normalização e Metrologia (Standards and Metrology Department), propondo
Regulamento Técnico sobre definições, tipos e classificações, requisitos de amostragem, métodos
de ensaio, embalagem e marcação para canela em pau ou em pó, do tipo Cinnamomum
Zeylanicum Blume do Sri Lanka, Madagáscar e Seicheles. (11 páginas, disponíveis em inglês; 12
páginas, disponíveis em árabe). (Palavras chave: canela; especiaria).

G/TBT/N/KWT/306
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pela
Organização Geral de Normalização do Catar (Qatar General Organization for Standardization QS), propondo alteração do Regulamento Técnico (GSO 263:2009), para incluir itens aos requisitos
para pirulitos (hard candy), direcionados principalmente às crianças. (Palavra chave: pirulito; bala;
doce).
G/TBT/N/KWT/307
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pela
Organização Geral de Normalização do Catar (Qatar General Organization for Standardization QS), propondo alteração do Regulamento Técnico (GSO 1404:2011), para incluir itens aos
requisitos para jujubas (jelly candy) direcionados principalmente às crianças. (Palavra chave:
jujuba; bala; doce).
G/TBT/N/KWT/308
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pela
Organização Geral de Normalização do Catar (Qatar General Organization for Standardization QS), propondo alteração do Regulamento Técnico (GSO 1320:2014), para incluir itens aos
requisitos para caramelos (soft candy) direcionados principalmente às crianças. (Palavra chave:
caramelos; bala; doce).
MALÁSIA
G/TBT/N/MYS/15/Rev.3
Revisão ao projeto de documento oficial da Malásia, emitido pelo Ministério do Comércio Interno
e do Consumo (Ministry of Domestic Trade, Cooperatives and Consumerism), propondo a terceira
revisão do G/TBT/N/MYS/15, notificada em 6 de novembro de 2008. Esta revisão inclui 13 normas
internacionais de segurança para brinquedos, adiciona o varejista como proprietário do produto,
estabelecendo padrões de segurança para brinquedos, definidos como quaisquer bens concebidos
ou destinados para uso em jogos, por crianças com menos de quatorze anos de idade. (3 páginas,
disponíveis em inglês) (Palavras chave: brinquedo; jogos; atividade lúdica; infantil).
MÉXICO
G/TBT/N/MEX/269/Add.1
Respostas aos comentários recebidos em relação ao Projeto de documento oficial do México,
emitido pela Secretaria da Saúde (Secretaría de Salud), propondo Regulamento Técnico (PROYNOM-201-SSA1-2013), que estabelece as características e especificações sanitárias que devem

cumprir a água e o gelo destinados ao consumo humano. (114 páginas, disponíveis em espanhol).
(Palavras chave: água; gelo; consumo).
G/TBT/N/MEX/296
Projeto de documento oficial do México, emitido pela Comissão Reguladora de Energia (Comisión
Reguladora de Energía), propondo Regulamento Técnico emergencial (NOM-EM-005-CRE-2015),
sobre especificações para a qualidade do aplicável em todo o território nacional em relação à
gasolina, querosene de aviação, diesel, diesel industrial, óleo combustível, óleo de aquecimento,
gasolina de aviação, gasolina para partida, óleo combustível e GLP intermediário ao longo da
cadeia produção e fornecimento. (67 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave:
combustível; gasolina; diesel; óleo; GLP; petróleo; mineral betuminoso).
OMÃ
G/TBT/N/OMN/232
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pelo
Departamento de Normalização e Metrologia (Standards and Metrology Department), propondo
Regulamento Técnico sobre os requisitos básicos, amostragem, métodos de ensaio, embalagem,
transporte, armazenamento e rotulagem para atum enlatado (5 páginas, disponíveis em inglês; 9
páginas, disponíveis em árabe). (Palavras chave: alimento; atum; peixe; enlatado).
G/TBT/N/OMN/233
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pelo
Departamento de Normalização e Metrologia (Standards and Metrology Department), propondo
Regulamento Técnico sobre os requisitos básicos, amostragem, métodos de ensaio, embalagem,
transporte, armazenamento e rotulagem para os concentrados utilizados na fabricação de
refrigerantes. (5 páginas, disponíveis em inglês; 7 páginas, disponíveis em árabe). (Palavras chave:
bebida; refrigerante).
G/TBT/N/OMN/234
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pelo
Departamento de Normalização e Metrologia (Standards and Metrology Department), propondo
Regulamento Técnico sobre definições, tipos e classificações, requisitos de amostragem, métodos
de ensaio, embalagem e marcação para canela em pau ou em pó, do tipo Cinnamomum
Zeylanicum Blume do Sri Lanka, Madagáscar e Seicheles. (11 páginas, disponíveis em inglês; 12
páginas, disponíveis em árabe). (Palavras chave: canela; especiaria).

G/TBT/N/OMN/235
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pela
Organização Geral de Normalização do Catar (Qatar General Organization for Standardization QS), propondo alteração do Regulamento Técnico (GSO 263:2009), para incluir itens aos requisitos
para pirulitos (hard candy), direcionados principalmente às crianças. (Palavra chave: pirulito; bala;
doce).
G/TBT/N/OMN/236
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pela
Organização Geral de Normalização do Catar (Qatar General Organization for Standardization QS), propondo alteração do Regulamento Técnico (GSO 1404:2011), para incluir itens aos
requisitos para jujubas (jelly candy) direcionados principalmente às crianças. (Palavra chave:
jujuba; bala; doce).
G/TBT/N/OMN/237
Projeto de documento oficial do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo formado
pelos Emirados Árabes, Barein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iêmen, emitido pela
Organização Geral de Normalização do Catar (Qatar General Organization for Standardization QS), propondo alteração do Regulamento Técnico (GSO 1320:2014), para incluir itens aos
requisitos para caramelos (soft candy) direcionados principalmente às crianças. (Palavra chave:
caramelos; bala; doce).
QUÊNIA
G/TBT/N/KEN/112/Rev.1
Revisão do Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Departamento de Normalização
(Kenya Bureau of Standards - KEBS), sobre o Código de Prática contendo diretrizes para atingir os
requisitos de segurança e qualidade ao longo da cadeia para a produção do chá. (14 páginas,
disponíveis em Inglês) (Palavra Chave: chá; aromatizado).
G/TBT/N/KEN/122/Rev.1
Projeto de documento oficial do Quênia emitido pela Agência Queniana de Normalização (Kenya
Bureau of Standards - KEBS), propondo Regulamento Técnico que trata de marca de importação
impressa pela agência KEBS, emitida aos importadores, mediante a apresentação de uma prova de
conformidade do produto (certificado de conformidade/ inspeção no destino/relatório de ensaio).
(Palavra chave: marcação; conformidade; produto; selo).
G/TBT/N/KEN/452/Corr.1
Correção do Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do
Quênia (Kenya Bureau of Standards - KEBS), com o objetivo de informar que o documento

notificado como G/TBT/N/KEN/452 foi considerado nulo em virtude do conteúdo considerado
idêntico ao do documento notificado como G/TBT/N/KEN/112/ Rev.1. (Palavra Chave: chá;
aromatizado).
G/TBT/N/KEN/453
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya
Bureau of Standards - KEBS), propondo a revisão do Regulamento Técnico (DKS 1100:2015) sobre
os requisitos e métodos de ensaio para esfregões de limpeza doméstica que exclui esfregões para
uso específico e acrescentar um método alternativo para determinar a resistência abrasiva
(Schiefer Test). (7 páginas, disponíveis em inglês) (Palavra chave: esfregão; abrasão; limpeza;
doméstico).
REPÚBLICA TCHECA
G/TBT/N/CZE/185
Projeto de documento oficial da República Tcheca, emitido pelo Ministério do Comércio e
Indústria (Ministry of Industry and Trade), propondo Regulamento Técnico que estabelece as
exigências metrológicas e técnicas para instrumentos de medição legais, incluindo testes para a
verificação de instrumentos de pesagem de funcionamento automático (catchweighing
instruments). (11 páginas, disponíveis em Inglês; 11 páginas, disponíveis em tcheco). (Palavras
chave: balança; instrumento; pesagem; metrologia).
G/TBT/N/CZE/186
Projeto de documento oficial da República Tcheca, emitido pelo Ministério do Comércio e
Indústria (Ministry of Industry and Trade), propondo Regulamento Técnico que estabelece os
requisitos metrológicos e técnicos para instrumentos de medição especificados, incluindo os
métodos de ensaio para a homologação e verificação dos instrumentos de medição legais:
radiômetro ótico para medição da radiação emitida. (15 páginas, disponíveis em Inglês; 15
páginas, disponíveis em tcheco). (Palavras chave: instrumento metrológico; radiômetro; medição;
radiação).
G/TBT/N/CZE/187
Projeto de documento oficial da República Tcheca, emitido pelo Ministério do Comércio e
Indústria (Ministry of Industry and Trade), propondo Regulamento Técnico que estabelece as
exigências metrológicas e técnicas para instrumentos de medição legais, incluindo testes para a
verificação de instrumentos de pesagem de funcionamento automático do tipo totalizadores
descontínuos (discontinuous totalisers). (8 páginas, disponíveis em Inglês; 8 páginas, disponíveis
em tcheco). (Palavras-chave: instrumentos de pesagem; automático; gravímetro; metrológico;
medição legal; dosador).

G/TBT/N/CZE/188
Projeto de documento oficial da República Tcheca, emitido pelo Ministério do Comércio e
Indústria (Ministry of Industry and Trade), propondo Regulamento Técnico que estabelece as
exigências metrológicas e técnicas para instrumentos de medição legal, incluindo testes para a
verificação de instrumentos de pesagem de funcionamento automático para pesagem de veículos
ferroviários em movimento. (10 páginas, disponíveis em Inglês; 10 páginas, disponíveis em
tcheco). (Palavras-chave: instrumentos de pesagem; funcionamento automático; metrológico;
medição legal; veículos ferroviários).
G/TBT/N/CZE/189
Projeto de documento oficial da República Tcheca, emitido pelo Ministério do Comércio e
Indústria (Ministry of Industry and Trade), propondo Regulamento Técnico que estabelece as
exigências metrológicas e técnicas para instrumentos de medição legais, incluindo testes para a
verificação de instrumentos de pesagem de funcionamento automático do tipo totalizadores
contínuos (continuous totalisers). (10 páginas, disponíveis em Inglês; 9 páginas, disponíveis em
tcheco). (Palavras-chave: instrumentos de pesagem; funcionamento automático; balança de
correia; metrológico; medição legal; ensacador).
G/TBT/N/CZE/190
Projeto de documento oficial da República Tcheca, emitido pelo Ministério do Comércio e
Indústria (Ministry of Industry and Trade), propondo Regulamento Técnico que estabelece as
exigências metrológicas e técnicas para instrumentos de medição legais, incluindo testes para a
verificação de instrumentos de pesagem de funcionamento automático do tipo instrumento
automático de enchimento gravimétrico. (9 páginas, disponíveis em Inglês; 8 páginas, disponíveis
em tcheco). (Palavras-chave: instrumentos de pesagem; funcionamento automático; gravímetro;
metrológico; medição legal).
SUÍÇA
G/TBT/N/CHE/208
Projeto de documento oficial da Suíça, emitido pelo Escritório Federal de Energia (Swiss Federal
Office of Energy), propondo a revisão dos requisitos de eficiência para aparelhos elétricos do tipo
aquecedor de água; frigoríficos; lâmpadas para uso doméstico; máquinas de lavar roupas;
secadoras de roupa; fornos; televisores; lâmpadas fluorescentes; lâmpadas direcionais, lâmpadas
de diodo e equipamentos afins; condicionadores de ar e ventiladores; máquinas de lavar louça
para uso doméstico; aspirador de pó; aquecedores; unidades de ventilação e máquinas de café. A
revisão reforça os requisitos mínimos de eficiência existentes para alguns aparelhos elétricos e
altera os requisitos de rotulagem para os carros. (52 páginas, disponíveis em alemão, francês, e
italiano). (Palavras chave: aparelho; elétrico; aquecedor; frigorífico; máquina; lavar; roupa; louça;
café; secadora; forno; televisor; lâmpada; condicionador de ar; ventilador; aspirador de pó; carro).

G/TBT/N/CHE/209
Projeto de documento oficial da Suíça, emitido pelo Departamento Federal de Saúde Pública
(Swiss Federal Office of Public Health - OFOPH), relativo à inscrição de substâncias ativas para
utilização em produtos biocidas, de acordo com o anexo 2 do Ordenamento sobre Produtos
Biocidas (OBP). A partir de Dezembro de 2015, a Suíça notificará as aprovações de substâncias
biocidas se diferentes das aprovações de substâncias contidas no Regulamento (EU) 528/2012. (31
páginas; disponíveis em alemão, francês e italiano). (Palavras chave: produtos; biocidas;
substâncias; químicas).
TAIWAN
G/TBT/N/TPKM/222
Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pela Administração de Alimentos e
Medicamentos (Food and Drug Administration - FDA), do Ministério da Saúde e do Bem Estar
(Ministry of Health and Welfare), propondo exigência de rotulagem em relação a aditivos
alimentares para melhorar a gestão dos produtos, com base no Ordenamento Governamental
para Segurança e Higiene Alimentar. (1 página disponível em inglês). (Palavras chave: alimento;
comida; aditivo alimentar).
TURQUIA
G/TBT/N/TUR/38/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Turquia, emitido pelo Ministério da Alimentação,
Agricultura e Pecuária (Ministry of Food, Agriculture and Livestock), com o objetivo de informar a
alteração do Regulamento Técnico que trata das regras a serem seguidas na produção,
processamento e distribuição dos materiais e objetos de plástico em contato com os alimentos,
visando harmonizá-lo com as mais recentes alterações do Regulamento da Comissão Europeia
(EU) N.º 10/2011 de 14 de Janeiro de 2011, (202/2014 /EU e 174/2015 /EU). (Palavras-chave:
plástico; alimentos; comida; embalagem; blister).
G/TBT/N/TUR/68
Projeto de documento oficial da Turquia, emitido pelo Ministério da Alimentação, Agricultura e
Pecuária (Ministry of Food, Agriculture and Livestock), propondo Regulamento Técnico que revê
os critérios para a acidez total e pH da pasta e purê de pimenta vermelha, prevendo a definição e
propriedades do tomate e da pasta da mistura de pimenta vermelha. (2 páginas, disponíveis em
turco) (Palavras chave: tomate; pimenta; pasta; purê; páprica).
UCRÂNIA
G/TBT/N/UKR/104/Corr.1
Correção do 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), com o objetivo de informar a retificação do item 8 da notificação

G/TBT/N/UKR/104, que estabelece os requisitos essenciais a ser cumpridas pelos Equipamentos
de medição (ME) quanto aos documentos relevantes referenciados; 8. Documentos relevantes:
Diretiva 2014/32/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2014 com a
harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitantes à disponibilização no mercado de
equipamentos de medição. (Palavras chave: medição; metrologia; equipamentos; instrumentos).
UNIÃO EUROEIA
G/TBT/N/EU/324
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European
Commission), que altera o Regulamento de Execução (EU) N.º 414/2013 que especifica um
procedimento para a autorização dos mesmos produtos biocidas em conformidade com o
Regulamento (EU) N.º 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, introduzindo algumas
alterações no processo de autorização, visando proporcionar uma maior simplificação e para
melhor responder às necessidades dos potenciais candidatos, em particular, das pequenas e
médias empresas (PME). (5 páginas, disponíveis em Inglês). (Palavras chave: produto; biocida;
pequenas e médias empresas; PME).
G/TBT/N/EU/325
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European
Commission), para adaptação ao progresso técnico do Regulamento (EC) N.º 1272/2008, sobre
classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas a fim de incluir classificações
atualizadas para 47 substâncias já sujeitas a classificação harmonizada, incluir novas classificações
harmonizadas e excluir a tabela 3.2 que contém as listas de classificação e rotulagem
harmonizadas de substâncias perigosas, incluídas anteriormente com base nos critérios
estabelecidos no anexo VI da Diretiva 67/548 /EEC do Conselho (Diretiva 67/548 /EEC) revogada a
partir de 1 de junho de 2015. (4 páginas + Anexo 10 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras
chave: substância; química; perigosa; rotulagem; embalagem; mistura; harmonização)
G/TBT/N/EU/326
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European
Commission), que altera o anexo XVII do Regulamento (EC) N.º 1907/2006 do Parlamento Europeu
e do Conselho relativo ao registro, avaliação, autorização e restrição de (65) substâncias químicas
(REACH), no que diz respeito a sais de amônio inorgânicos, restringindo a colocação no mercado e
utilização de misturas de celulose para isolamento e artigos que contenham sais de amônio
inorgânicos, com o propósito de reduzir as emissões de amoníaco sem grandes custos para os
fabricantes. (4 páginas + Anexo 2 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: sais; amônio;
inorgânicos; celulose; substância química; REACH; isolamento).

VIETNÃ
G/TBT/N/VNM/78
Projeto de documento oficial do Vietnã, emitido pelo Ministério da Saúde (Ministry of Health), da
Administração de Alimentos (Vietnam Food Administration), propondo Regulamento Técnico que
altera e complementa uma série de artigos de (QCVN 5-1: 2010 / BYT), especificando critérios e
requisitos de segurança alimentar para a gestão de produtos lácteos líquidos, incluindo leite fresco
puro, leite fresco, leite reconstituído, compostos de leite e leite condensado. O regulamento altera
e complementa também, artigos que regulam a rotulagem e declaração de conformidade. (16
páginas, disponíveis em Vietnamita) (Palavras chave: alimento; leite; produtos lácteos; segurança
alimentar).

