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Notificações da Organização Mundial do Comércio
Esta seção apresenta as mais recentes notificações encaminhadas à Organização Mundial do
Comércio (OMC), relativas à 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/194
Projeto de documento oficial da África do Sul, emitido pelo Departamento de Saúde (Department
of Health), propondo Regulamento Técnico relativo aos aditivos variados nos gêneros alimentícios
utilizados principalmente como um regulador de acidez, agente de cor, emulsificante, gás,
estabilizante e espessante alimentar, nos níveis permitidos nos gêneros alimentícios. (4 páginas,
disponíveis em inglês). (Palavras chave: alimento; gêneros alimentícios; acidez; carbono; emulsão;
branqueamento; sabor; espuma; umectante; gás; estabilizante; espessante)
ARÁBIA SAUDITA
G/TBT/N/SAU/896
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de
Normalização, Metrologia e Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization SASO), propondo Regulamento Técnico (SASO ISO 23953-2: 2015; ISO 23953-2:2015), que
especifica os requisitos para a construção, as características e desempenho de vitrines frigoríficas
usadas para a venda e exposição de produtos alimentícios. (89 páginas, disponíveis em Inglês).
(Palavras chave: vitrines frigoríficas; refrigerador; produtos alimentares; alimento; comida).
G/TBT/N/SAU/897
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de
Normalização, Metrologia e Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization SASO), propondo Regulamento Técnico (SASO ISO 3463:2008 - ISO 3463:2006), que especifica um
método de teste dinâmico e as condições para aceitação de estruturas de proteção para cabina ou
quadro para tratores, com pelo menos dois eixos de rodas montadas com pneus para a agricultura

e a silvicultura. (30 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: trator; roda; agricultura;
silvicultura; eixos).
G/TBT/N/SAU/898
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de
Normalização, Metrologia e Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization SASO), propondo Regulamento Técnico (SASO ISO 4548-5: 2014 - ISO 4548-5:2013), que especifica
um método de teste para capacidade de filtros de óleo de lubrificação de fluxo total para motores
de combustão interna (100 l/min). (8 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: filtros, óleo,
lubrificante, motores)
G/TBT/N/SAU/899
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de
Normalização, Metrologia e Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization SASO), propondo Regulamento Técnico SASO ISO 4548-7:2013 - ISO 4548-7:2012, que especifica
um método de ensaio para integridade estrutural de filtros de óleo de lubrificação de fluxo total
para suportar a vibração do motor ou instalação, se destina a filtros de 100 l/min. (6 páginas,
disponíveis em Inglês) (Palavras chave: filtros, óleo, lubrificante, motores).
G/TBT/N/SAU/900
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de
Normalização, Metrologia e Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization SASO), propondo Regulamento Técnico SASO ISO 4548-9:2008 - ISO 4548-9:2008, que especifica
os métodos para medir a eficácia tanto de entrada quanto de saída de válvulas anti-drenagem, se
equipados com um filtro de óleo de fluxo completo de lubrificação do tipo "spin-on" ou "1easychange", para motores de combustão interna. (10 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave:
filtros; óleo; lubrificante; motores; válvulas).
G/TBT/N/SAU/901
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de
Normalização, Metrologia e Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization SASO), propondo Regulamento Técnico SASO ISO 4548-12:2008 - ISO 4548-12:2000, que especifica
um ensaio que determina a capacidade de um filtro de contaminantes, as suas características de
remoção de partículas e a pressão diferencial. (26 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave:
filtros; óleo; lubrificante; motores).
G/TBT/N/SAU/902
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de
Normalização, Metrologia e Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization SASO), propondo Regulamento Técnico SASO ISO 4548-13:2014 - ISO 4548-13:2013, que especifica
um método de ensaio para fluxo de óleo de lubrificação de filtros de motores de combustão
interna para determinar a sua capacidade para resistir a uma pressão estática a temperaturas
elevadas e frias, com o intuito de medir a pressão de ruptura. (5 páginas, disponíveis em Inglês)
(Palavras chave: filtros; óleo; lubrificante; motores).

G/TBT/N/SAU/903
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de
Normalização, Metrologia e Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization SASO), propondo Regulamento Técnico ISO 4548-15:2014, que especifica um método de testar a
integridade estrutural dos filtros de óleo lubrificante de fluxo total para suportar as vibrações do
motor. (7 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: filtros; óleo; lubrificante; motores).
G/TBT/N/SAU/904
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de
Normalização, Metrologia e Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization SASO), propondo Regulamento Técnico SASO ISO 4548-4:2008 - ISO 4548-4:1997, que especifica
ensaios para determinar o desempenho de filtros de óleo lubrificante de fluxo total para motores
de combustão interna, tais como eficiência de retenção de partículas e vida e eficiência
cumulativa. (30 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: filtros; óleo; lubrificante; motores)
G/TBT/N/SAU/905
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de
Normalização, Metrologia e Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization SASO), propondo Regulamento Técnico SASO ISO 5673-1:2007 - ISO 5673-1:2005, que especifica
os requisitos de segurança e os eixos da tomada de força (PTO), da unidade de um trator ou
máquina automotriz usados na agricultura e na conexão de energia de entrada (PIC). (19 páginas,
disponíveis em Inglês) (Palavras chave: filtros; óleo; lubrificante; motores).
G/TBT/N/SAU/906
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de
Normalização, Metrologia e Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization SASO), propondo Regulamento Técnico SASO ISO 5700:2015 - ISO 5700:2013, que especifica um
método de teste estático e as condições de aceitação de estruturas de proteção de capotagem
(cabina ou quadro) de tratores de rodas ou lagartas para agricultura e silvicultura. (39 páginas,
disponíveis em Inglês) (Palavras chave: trator; roda; agricultura).
ARGENTINA
G/TBT/N/ARG/150/Add.4
Adendo ao projeto de documento oficial da Argentina, emitido pela Direção Nacional de Comércio
Interior (Dirección Nacional de Comercio Interior), com o objetivo informar que a Administração
Nacional de Medicamentos, Alimentos e Tecnologia Médica adota o Regulamento Nº 10408/2015,
sobre Diretrizes para Autorização Sanitária de Alimentos sem Glúten e o Regulamento Nº
10410/2015, sobre Diretrizes para a Realização de Auditorias para Estabelecimentos que Fabricam
Alimentos sem glúten e a Lista de Verificação para a Realização de Auditorias para
Estabelecimentos que Fabricam Alimentos sem Glúten. (Palavras chave: glúten; alimento).

G/TBT/N/ARG/289/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial da Argentina, emitido pela Secretaria da Indústria
(Secretaria de Industria), com o objetivo de informar a emissão da Resolução Nº 1227/2015 SI, que
altera as Resoluções N° 433/2015 SI e N° 861/2015 SI. Todas estas resoluções, juntamente com a
Resolução Nº 1197/2015 SI (G/TBT/N/ARG/289/Add.1), alteram e/ou complementam a Resolução
Nº. 323/2014 SI sobre o Registro Nacional de Laboratórios para ensaios de autopeças e veículos
completos, para Configuração do Modelo de Licenciamento. (Palavras chave: veículo; automóvel;
autopeças).
G/TBT/N/ARG/294/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Argentina, emitido pela Secretária de Comércio
(Secretaria de Comercio), com o objetivo de informar a emissão da Resolução N° 651/2015, que
altera a Resolução SC N° 404/2015 (G/TBT/N/ARG/294), sobre procedimento para o
reconhecimento dos organismos de certificação, inspeção e laboratórios, cujo trabalho é
destinado à emissão de certificados de conformidade e de protocolos de teste de conformidade
com os regimes de certificação obrigatória dos produtos e serviços. (Palavras chave: laboratórios;
certificação; teste; reconhecimento; conformidade)
G/TBT/N/ARG/295/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Argentina, emitido pela Secretária de Comércio
(Secretaria de Comercio), com o objetivo de informar a emissão do Ordenamento N° 35/2015 da
Subsecretaria de Comércio Interior (SSCI), regulamentando os artigos 4° e 7° da Resolução N°
420/2015 da Secretaria de Comercio (G/TBT/N/ARG/295), quanto aos efeitos da implementação
relativa ao Sistema de Fiscalização dos Rótulos e/ou etiquetas (FDR) para alimentos, bebidas,
perfumaria, asseio, cuidados pessoais e limpeza doméstica. (Palavra chave: embalagem; etiquetas;
rótulos; alimentos; bebidas; perfumaria; higiene; limpeza)
G/TBT/N/ARG/297/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial da Argentina informando que a Resolução Nº 681/2015
da Secretaria de Comércio (Secretaría de Comercio), complementa a Resolução Nº 508/2015 e
suas alterações subsequentes, estabelecendo que para efeitos da entrada no país dos
componentes para serem integrados em um processo de fabricação ou montagem de um produto,
a Direção Geral das Alfândegas, no âmbito da Administração da Receita Pública Federal, uma
agência independente no âmbito do Ministério de Economia e Finanças Públicas, pode liberá-los
com a apresentação de uma declaração de fabricante nacional. (Palavras chave: produto; elétrico)
G/TBT/N/ARG/297/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial da Argentina, emitido pela Secretaria de Comércio
(Secretaria de Comercio), com o objetivo de informar que o Artigo 2º da Resolução Nº 686/2015
do Ministério do Comércio substitui os artigos 18°, 26° e 28° da Resolução N° 508/2015 SC
(G/TBT/N/ARG/297), alterada pela Resolução nº 559/2015 SC (G/TBT/N/ARG/297/Add.1).
(Palavras chave: produto; elétrico)

AUSTRÁLIA
G/TBT/N/AUS/100
Projeto de documento oficial da Austrália, emitido pelo Departamento de Governo de Indústria,
Inovação e Ciência (The Australian Government Department of Industry, Innovation and Science),
propondo mudanças nos requisitos existentes para a rotulagem alimentar no país, sendo a
principal mudança proposta relativa a alimentos prioritários, que deverão ser embalados em
caixas, principalmente os denominados alimentos prioritários definidos pela exclusão de
refrigerantes, bebidas esportivas e bebidas alcoólicas, incluindo declarações do tipo made in e
embalado em, que podem ser usados isentando os alimentos de consumo imediato, como os
oferecidos em hospitais, cantinas e frutos do mar. (documento disponível em inglês) (Palavras
chave: alimentos; comida; rotulagem; embalagem; país de origem)
BRASIL
G/TBT/N/BRA/312/Add.9
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 Inmetro Nº
593, 27 de novembro de 2015, relativa à adequação aos procedimentos de segurança essenciais
para Pneus, contendo alterações aos procedimentos de Avaliação da Conformidade e
reformulando os itens 6.4; 6.4.1 e 6.4.2, além de acrescentar o Anexo A (data-sheet) ao sistema
informatizado específico, mantidas as demais disposições mencionadas na Portaria 544/2012
notificada como G/TBT/N/BRA/312/Add.4. (Palavra chave: pneus)
G/TBT/N/BRA/648/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), com o objetivo de informar a ampliação, até 8 de fevereiro de 2016, da data
final para comentários sobre o projeto de Resolução Técnica Nº 87, de 2 de outubro de 2015,
estabelecendo os requisitos e critérios para a avaliação toxicológica, classificação, avaliação do
risco e informação toxicológica em rótulos e folhetos em relação aos pesticidas, além dos
procedimentos de alterações pós-registro. (Palavras chave: madeira; pesticida; avaliação
toxicológica; risco; rotulagem)
G/TBT/N/BRA/656
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), propondo Regulamento Técnico para compor a Monografia de Suturas Cirúrgicas, a ser
incorporada na 6ª edição da Farmacopeia Brasileira. (6 páginas, disponíveis em Português)
(Palavras chave: medicamento; farmacopeia; remédio; suturas; cirurgia)
CANADÁ
G/TBT/N/CAN/472
Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Saúde (Department of
Health), com a finalidade de proporcionar uma oportunidade para oferecer comentários sobre a
proposta de revisão da Listagem de Drogas para Prescrição Humana em relação aos hormônios

adrenocorticais, seus sais ou derivados para uso humano de forma a não permitir certos usos de
propionato de fluticasona. (2 páginas, disponíveis em inglês e francês) (Palavras chave:
medicamentos; substâncias; uso humano; corticoides)
CHINA
G/TBT/N/CHN/145/Rev.2
Projeto de documento oficial da Administração de Normalização da China (Standardization
Administration of China - SAC), especificando os requisitos para pneus novos para motocicleta, tais
como tamanho de flanges, símbolo de velocidade, índice de carga, desempenho de segurança,
defeitos de aparência que afetam o tempo de serviço, os requisitos para o tubo interno e marcas.
(7 páginas, disponíveis em chinês). (Palavras chave: pneus; motocicleta; tubo)
G/TBT/N/CHN/248/Rev.1
Projeto de documento oficial da Administração de Normalização da China (Standardization
Administration of China - SAC), especificando os requisitos para tubos internos para pneus de
motocicleta tais como válvulas, defeitos de aparência do tubo interno que afetam desempenho
hermético, desempenho físico e marcas. (7 páginas, disponíveis em chinês). (Palavras Chave: pneu;
tubo; válvula)
G/TBT/N/CHN/1159
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 de segurança para britadeiras. (8 páginas, disponíveis em chinês). (Palavras chave:
trituração; equipamentos; segurança; britadeira)
G/TBT/N/CHN/1160
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração de Normalização da China
(Standardization Administration of China - SAC), propondo Regulamento Técnico que trata de
filtros utilizados para separação sólido-líquido na indústria, assim como design, fabricação,
instalação e manutenção, bem como informações de uso, desempenho e requisitos de segurança.
(13 páginas, disponíveis em chinês). (Palavras chave: filtro; equipamentos; segurança)
G/TBT/N/CHN/1161
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração de Normalização da China
(Standardization Administration of China - SAC), propondo Regulamento Técnico que estabelece
os requisitos de segurança e medidas de proteção para turbina a gás estacionária de 500 kW ou
acima. (13 páginas, disponíveis em chinês). (Palavras chave: filtro; equipamentos; segurança;
turbina; motor)

COREIA DO SUL
G/TBT/N/KOR/618
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 a aprovação e revisão de Produtos Biológicos com o intuito de mitigar os
dados em relação a medicamentos desenvolvidos especificamente para o tratamento de condição
médica rara (orphan drug), incluídos na listagem para nova indicação médica. (5 páginas,
disponíveis em inglês) (Palavras chave: medicamentos; agentes farmacêuticos; remédios; produto
biológico; drogas)
G/TBT/N/KOR/619
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 a revisão dos padrões
de rotulagem para alimentos, com o objetivo de incluir informações, acrescentar proibições e
permissões nos rótulos e eliminar ou alterar termos para melhor informar o consumidor. (163
páginas, disponíveis em coreano). (Palavras chave: rotulagem: alimento; comida; óleo; comestível;
alergênico; bebidas alcoólicas; gergelim; menta; frutas; produto hortícola; produto natural)
EGITO
G/TBT/N/EGY/88/Rev.1
Revisão do 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 emissão do Decreto Ministerial Nº 693 de 2015, estabelecendo a obrigatoriedade de
aplicação da Norma ES 7985/2013, sobre óleos vegetais comestíveis, em substituição às antigas
normas egípcias. (20 páginas, disponíveis em árabe) (Palavra chave: alimento; óleo; vegetal;
comestível; algodão; milho; soja; girassol; canola; gergelim; mostarda; coco; uva; palma)
G/TBT/N/EGY/94/Rev.1
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade
(Egyptian Organization for Standardization and Quality - EOS), propondo regulamento técnico
(Decreto Ministerial nº 692 para o ano de 2015) para Lápis, Lápis de Cor e Similares. Este Decreto
Ministerial nº 692 determina que os produtores e importadores de lápis e lápis de cor devem
cumprir a ES 7986/2015, ressaltando o período de transição de 6 meses para cumprir a norma e
esclarecendo que esta Norma é baseada na norma JIS S 6006/2007 + A/2013 e substitui normas
egípcias antigas (referidas em anexo). (29 páginas, disponíveis em árabe) (Palavra chave: Lápis;
cor; madeira; grafite)
G/TBT/N/EGY/111
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade
(Egyptian Organization for Standardization and Quality - EOS), propondo regulamento técnico
(Portaria Ministerial Nº 692 para o ano de 2015), quanto à obrigatoriedade da aplicação da Norma
Egípcia ES: 3168 3/2015 sobre os requisitos e marcação para telhas cerâmicas extrudadas (parte

3), com base na ISO 13006/2012, em substituição às normas 3.168-7/2006, ES 3.168-8/2006, ES
3.168-9 / 2006, ES 3168 10/2006, ES 3168-11/2006, ES 3168-12/2006. (Palavras chave: telha;
cerâmica)
G/TBT/N/EGY/112
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade
(Egyptian Organization for Standardization and Quality - EOS), propondo regulamento técnico
(Portaria Ministerial Nº 692 para o ano de 2015), quanto à obrigatoriedade da aplicação da Norma
Egípcia ES: 3168 3/2015 sobre os requisitos e marcação para telhas cerâmicas extrudadas (parte
3), com base na ISO 13006/2012, em substituição às normas 3.168-7/2006, ES 3.168-8/2006, ES
3.168-9 / 2006, ES 3168 10/2006, ES 3168-11/2006, ES 3168-12/2006. (Palavras chave: telha;
cerâmica)
G/TBT/N/EGY/113
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade
(Egyptian Organization for Standardization and Quality - EOS), propondo regulamento técnico
(Decreto Ministerial nº 692 para o ano de 2015), quanto à rotulagem de detergentes e produtos
de limpeza usados para fins domésticos, que devem cumprir os requisitos estabelecidos pela
Norma ES 6910/2015, com um período de transição de seis meses para seu cumprimento. Esta
norma está em Diretiva Europeia 89/542/EEC sobre Rotulagem de Detergentes e Produtos de
Limpeza e a Diretiva EC 648/2004, que alterou a Diretiva 907/2006 relativa aos detergentes. (9
páginas, disponíveis em árabe). (Palavras chave: detergente; material de limpeza; rotulagem)
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
G/TBT/N/ARE/298
Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes, emitido pela Autoridade para Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology - ESMA), propondo
Regulamento Técnico UAE referentes a rótulos verdes e eco-friendly ou semelhantes, sobre
rotulagem ambiental para produtos e serviços fabricados, importados ou distribuídos no país. (10
páginas, disponíveis em árabe). (Palavras chave: rotulagem ambiental; rótulos verdes; produto;
serviço; ecologia)
EQUADOR
G/TBT/N/ECU/19/Add.11
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto Equatoriano de
Normalização (Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN), que tem como objetivo divulgar a
segunda revisão (2R) do Regulamento Técnico (RTE) Nº 022 que trata da Rotulagem de produtos
alimentares processados e embalados, notificado no documento G/TBT/N/ECU/19/Add.10 de 6 de
Janeiro de 2015, emitido nos termos da Resolução Nº 15 368, de 12 de novembro de 2015 pela
Sub-Secretaria da Qualidade do Ministério da Indústria e Produtividade, publicada no Jornal Oficial
Nº 646 de 11 de Novembro de 2014. (Palavras chave: Rotulagem; alimento)

G/TBT/N/ECU/111/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização
(Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN), com o objetivo de informar o Adendo 2 do
Regulamento Técnico (RTE INEN 093 1R), sobre produtos cosméticos, notificado por intermédio do
documento G/TBT/N/ECU/111/Add.1, de 6 de Novembro de 2014, emitido por meio da Resolução
Nº 15 284-A, de 23 de Novembro de 2015, da Subsecretaria da Qualidade do Ministério das
Indústrias e da Produtividade, publicado no Jornal Oficial Nº 642 de 23 de Novembro de 2015.
(Palavra chave: cosmético)
ESTADOS UNIDOS
G/TBT/N/USA/661/Add.4
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 está atualmente avaliando se e como regular a eficiência
energética de certos produtos de refrigeração, tais como refrigeradores de vinho e coolers,
incluindo refrigeradores que não operam usando um sistema convencional de compressor.
Comentários serão aceitos até 14 de janeiro de 2016. (Palavras chave: eficiência energética;
energia; refrigeração; cooler; compressor)
G/TBT/N/USA/800/Add.4
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 esta
determinação final em vigor desde 9 de dezembro de 2015, sobre as alterações do Ordenamento
que trata da Política de Conservação de Energia de 1975 (EPCA), contendo procedimentos de
ensaio e normas de conservação de energia para lâmpadas de descarga de alta intensidade (highintensity discharge lamps (HID), que seriam tecnologicamente viáveis, economicamente
justificáveis e resultariam em poupanças de energia significativas, não atende aos critérios.
(Palavras chave: lâmpada; alta intensidade; conservação de energia)
G/TBT/N/USA/855/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração da
Segurança do Tráfego nas Estradas (National Highway Traffic Safety Administration – NHTSA), do
Departamento de Transportes (Department of Transportation - DOT), com o objetivo de informar
o texto final relativo ao Regulamento Técnico que altera os requisitos para o suporte da placa de
licença traseiros contidos na Norma Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) Nº 108 sobre
lâmpadas, dispositivos refletivos e equipamentos associados, aumentando a harmonização com os
atuais requisitos da legislação europeia e aumentando a flexibilidade de design do fabricante,
proporcionando oportunidade para diminuir custos sem comprometer a segurança. Em vigor a
partir de 14 de Junho de 2016, com o cumprimento antecipado facultativo sendo aceitos
comentários até 1° de fevereiro de 2016. (Palavras chave: lâmpada; suporte; placa; veículo
motorizado)

G/TBT/N/USA/970/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido Escritório de Eficiência
Energética e Energias Renováveis (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do
Departamento de Energia (Department of Energy - DOE), com o objetivo de informar a alteração
dos procedimentos de ensaio para condicionadores de ar portáteis (ACS), inicialmente
apresentados em um aviso de regulamentação publicado em 25 de fevereiro de 2015, propondo
pequenas revisões das condições de teste no modo de arrefecimento; teste adicional para o modo
refrigeração; capacidade de infiltração atualizada; procedimentos usados para determinar as
capacidades e métricas de eficiência energética que seriam a base para as futuras normas de
conservação de energia para ACs portáteis. Comentários serão aceitos até 28 de dezembro de
2015. (Palavras chave: condicionadores de ar; portátil; refrigeração; eficiência energética; energia)
G/TBT/N/USA/999/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
apresentada pela EPA, estabelecendo os percentuais para os padrões anuais de biocombustível
celulósico, diesel de biomassa, biocombustível avançado e combustível renovável total que se
aplicam a toda a gasolina para veículo a motor e diesel produzido ou importado para os anos de
2014, 2015 e 2016. A EPA está ajustando os volumes aplicáveis do biocombustível avançado e
combustível renovável total para os três anos e também estabelecendo o volume aplicável de
diesel à base de biomassa para 2017, estabelecendo os prazos para os anos de 2013, 2014 e 2015,
bem como finalizar as alterações regulamentares para esclarecer a extensão do biocombustível
existente, em vigor a partir de 12 de Fevereiro de 2016. (Palavras chave: biocombustível
celulósico, diesel de biomassa, combustível; gasolina)
G/TBT/N/USA/1000/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 regra final
sobre novos usos significativos (SNURs), para 29 substâncias químicas que foram objeto de um
aviso de premanufatura (PMN), em vigor a partir de 2 de fevereiro de 2016. A ação requer que
pessoas que têm a intenção de fabricar (incluindo a importação), ou processar qualquer uma das
substâncias químicas para uma atividade designada como umas novas utilizações significativas por
esta regra notifiquem a EPA, com pelo menos 90 dias de antecedência, proporcionando a
oportunidade de avaliar o uso pretendido e se necessário proibir ou limitar a atividade antes que
ela ocorra. (Palavras chave: substâncias químicas; novos usos significativos; premanufatura)
G/TBT/N/USA/1012/Add.1
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Segurança de
Materiais Perigosos e Dutos (Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration - PHMSA), e
Departamento de Transporte (Department of Transportation - DOT), anunciando uma reunião
pública do Comité de Gás Canalizado Consultivo (GPAC), para analisar e votar a regra proposta, de
forma a expandir o uso do excesso de fluxo em sistemas de distribuição de gás para outras
aplicações que não sejam residenciais, publicado no Registro Federal em 15 de Julho de 2015.
(Palavra chave: gás; gasoduto)

G/TBT/N/USA/1014/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 emitir a regra final determinando que a madeira não tratada quimicamente e
inacabada sem revestimento (unfinished and untreated trunk wood), que não contenham
elementos pesados que excedam os limites especificados na norma para brinquedo da Comissão,
ASTM F963-11, não requer avaliação por terceiros. Em vigor a partir de 19 de Janeiro de 2016.
(Palavras chave: brinquedo; elementos pesados; substâncias químicas; madeira)
G/TBT/N/USA/1019/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Serviço de
Comercialização Agrícola (Agricultural Marketing Service - AMS), do Departamento de Agricultura
(Department of Agriculture - USDA), com o objetivo de informar as recomendações submetidas ao
Secretário de Agricultura (Secretário) pelo Conselho Nacional de Padrões Orgânicos (NOSB) sobre
a Lista Nacional das substâncias permitidas e proibidas, eliminando duas substâncias agrícolas não
orgânicas para uso em manejo orgânico, vinho marsala e vinho xerez. Esta regra proposta também
remove duas substâncias sintéticas listadas na Lista Nacional, permitidas para uso em produção
agrícola orgânica, a estreptomicina e tetraciclina (streptomycin and tetracycline), cuja autorização
de utilização expirou em 21 de outubro de 2014. (Palavras chave: orgânico; vinhos; substâncias
sintéticas; estreptomicina; tetraciclina)
G/TBT/N/USA/1031/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 reabertura do período de
comentários, até 30 de dezembro de 2015, para a proposta de regulamento (80 FR 57756), que
descreve as circunstâncias em que um produto feito ou derivado do tabaco que se destina ao
consumo humano estará sujeito a regulação como uma droga, dispositivo ou uma combinação de
produtos ao abrigo do Ordenamento sobre Alimentos, Medicamentos e Cosméticos (Act FD & C).
(Palavras chave: medicamento; remédio; droga; tabaco; cigarro)
G/TBT/N/USA/1033/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de
Saúde e Segurança das Minas (Mine Safety and Health Administration - MSHA), do Departamento
do Trabalho (Department of Labor), com o objetivo de informar a extensão do período para
comentários, até 15 de dezembro de 2015, em relação ao Regulamento Técnico (80 FR 53070),
sobre sistemas de detecção de proximidade (sensor) a serem utilizados nos equipamentos móveis
de mineração subterrânea para escavação, extração e transporte de carvão. (Palavras chave:
carvão; mineração; máquinas; segurança; equipamento; sistema de detecção de presença; sensor)
G/TBT/N/USA/1049/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 emissão de uma
regra para atualizar práticas de serviços que reduzam as emissões de refrigerantes que destroem o

ozono, bem como estendê-los, conforme apropriado, para refrigerantes substitutos que não
empobrecem a camada de ozono bem como estendê-los para refrigerantes substitutos que não
empobrecem a camada de ozono. A proposta prevê um período de comentários públicos de 60
dias até 8 de Janeiro de 2016, contudo a EPA a pedidos ampliou o período de comentários até 25
de Janeiro de 2016. (Palavras chave: refrigeração; ar condicionado; ar refrigerado; emissão;
condicionador)
G/TBT/N/USA/1053
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Alimentos e
Medicamentos (Food and Drug Administration - FDA), dos Serviços para a Saúde Humana (Health
and Human Services - HHS), propondo a revogação das normas de identidade para gelatina de
frutas adoçadas artificialmente, conservas de frutas adoçadas artificialmente e geleias, em
atendimento a petição da Associação Internacional de Geleias e Conservas (International Jelly and
Preserve Association - IJPA). (5 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: gelatina; geleia;
conservas)
G/TBT/N/USA/1054
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Serviço de Comercialização
Agrícola (Agricultural Marketing Service - AMS), do Departamento de Agricultura (Department of
Agriculture - USDA), propõe recomendações do National Organic Standards Board (NOSB) Segundo
o NOSB, esta regra proposta eliminaria cinco substâncias não agrícolas não orgânicos da Lista
Nacional para uso em manejo orgânico: Clara de ovo lisozima, cicloexilamina, dietilaminoetanol,
octadecilamina, e piro fosfato tetras sódico. (5 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave:
substâncias químicas; não orgânicos)
FEDERAÇÃO RUSSA
G/TBT/N/RUS/46
Projeto de documento oficial da Rússia, emitido pela Comissão Econômica da Eurásia (Eurasian
Economic Commission), propondo a alteração Nº 3 do Regulamento Técnico da União Aduaneira
(CU TR 021/2011) sobre a segurança de produtos alimentícios, em relação aos requisitos para
chocolate, cobertura de chocolate, massa de chocolate e produtos derivados do cacau com o fito
de assegurar a saúde e proteção do consumidor. (7 páginas, disponíveis em Russo) (Palavras
chave: chocolate; cacau)
HUNGRIA
G/TBT/N/HUN/31
Projeto de documento oficial da Hungria, emitido pelo Ministério de Recursos Humanos (Ministry
of Human Resources), propondo Regulamento Técnico que trata da alteração do Decreto Nº
39/2013, de 14 de Fevereiro de 2013, sobre embalagem, fabricação, posicionamento de mercado
e controle de produtos de tabaco. (21 páginas, disponíveis em húngaro). (Palavras chave: tabaco;
fumo; embalagem)

ÍNDIA
G/TBT/N/IND/51
Projeto de documento oficial da Índia, emitido pela Autoridade responsável pelos padrões de
segurança alimentar (Food Safety and Standards Authority of India - FSSAI), propondo
regulamento técnico detalhando os padrões para bebidas alcoólicas. (21 páginas, disponíveis em
inglês). (Palavras chave: bebida; alcoólica)
G/TBT/N/IND/52
Projeto de documento oficial da Índia, emitido pela Autoridade responsável pelos padrões de
segurança alimentar (Food Safety and Standards Authority of India - FSSAI), propondo alterações
para o Regulamento de 2015 em relação à proibição e as restrições para a venda e detalhamento
dos padrões para leite e produtos lácteos. (60 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave:
leite; produtos lácteos)
JAPÃO
G/TBT/N/JPN/509
Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria
(Ministry of Economy, Trade and Industry - METI), propondo a revisão dos padrões de medição da
eficiência do consumo de energia e exigência de rotulagem, para refrigerador elétrico combinado
com congelador e congelador elétrico, ao abrigo do Ordenamento sobre o Uso Racional de
Energia. (2 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: geladeira; refrigerador; congelador,
energia)
G/TBT/N/JPN/510
Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar
(Ministry of Health, Labour and Welfare), propondo a alteração parcial da execução do
Ordenamento para Saúde e Segurança Industrial para estabelecer obrigações aos operadores das
empresas relativas a 27 substâncias químicas. (1 página, disponível em inglês). (Palavras chave:
substância química; alumínio; cloro; bromo)
G/TBT/N/JPN/511
Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar
(Ministry of Health, Labour and Welfare - MHLW), propondo o uso adequado de Shitei Yakubutsu
(substâncias designadas), designados nos termos do Ordenamento N° 145 de 1960, para garantir a
qualidade, eficácia e segurança dos produtos farmacêuticos, dispositivos médicos, produtos para
Terapia Regenerativa, das células e Cosméticos. (1 página, disponível em inglês). (Palavras chave:
substância química; terapia, cosméticos)

MALÁSIA
G/TBT/N/MYS/59
Projeto de documento oficial da Malásia, emitido pela Divisão para a Segurança e Qualidade
Alimentar (Food Safety and Quality Division), do Ministério da Saúde (Ministry of Health Malaysia),
propondo Regulamento Técnico que trata da alteração das regras alimentares (361/1985) relativas
às bebidas alcoólicas, definindo os requisitos de rotulagem adicionais e alterando o limite de idade
para 21 anos. (3 páginas, disponíveis em Inglês). (Palavras chave: bebidas alcoólicas)
G/TBT/N/MYS/60
Projeto de documento oficial da Malásia, emitido pela Divisão para a Segurança e Qualidade
Alimentar (Food Safety and Quality Division), do Ministério da Saúde (Ministry of Health Malaysia),
propondo Regulamento Técnico para definir de forma adequada a nova categoria de bebida
alcoólica, (compounded hard liquor - CHL), que é uma mistura de dois ou mais tipos de bebidas
destiladas (spirits), podendo conter álcool etílico de origem agrícola ou destilado de origem
agrícola, visando limitar sua acessibilidade para grupo de alto risco, regulando seu padrão geral,
embalagem e rotulagem da bebida. (1 página, disponível em Inglês). (Palavras chave: bebida
alcoólica; destilada)
G/TBT/N/MYS/61
Projeto de documento oficial da Malásia, emitido pela Divisão para a Segurança e Qualidade
Alimentar (Food Safety and Quality Division), do Ministério da Saúde (Ministry of Health Malaysia),
propondo Regulamento Técnico que trata da alteração da Subregra 9(1A) para exigir que os
organismos de certificação sejam registados ao abrigo dos regulamentos de higiene alimentares
2009, com a emissão de um certificado no âmbito programa de garantia da segurança alimentar.
(Palavras chave: alimentos; comida; higiene)
G/TBT/N/MYS/62
Projeto de documento oficial da Malásia, emitido pela Divisão para a Segurança e Qualidade
Alimentar (Food Safety and Quality Division), do Ministério da Saúde (Ministry of Health Malaysia),
propondo Regulamento Técnico que trata da alteração da Subregra 30(4) para exigir que os
fabricantes de alimentos enlatados de baixo teor ácido tenham pelo menos um indivíduo treinado
nas práticas de proteção alimentar para garantir a segurança da comida servida, de forma a se
submeter e obter um certificado de formação em treinamento em manejo de enlatados de baixo
teor ácido por parte das instituições especificadas. (Palavras chave: alimentos; comida; higiene;
enlatado; acidez)
G/TBT/N/MYS/63
Projeto de documento oficial da Malásia, emitido pela Divisão para a Segurança e Qualidade
Alimentar (Food Safety and Quality Division), do Ministério da Saúde (Ministry of Health Malaysia),
propondo Regulamento Técnico que trata do Regulamento 35A para exigir que os aparelhos para
tratamento de água para consumo humano postos à venda, incluam filtragem, osmose reversa,
destilação, ionização, alcalinização, desinfecção ou qualquer outro processo equivalente para

obter um certificado de aprovação prévia. (Palavras chave: água; filtragem; osmose reversa;
destilação; ionização; alcalinização; desinfecção)
MAURÍCIO
G/TBT/N/MUS/4/Rev.1
Revisão do projeto de documento oficial de Maurício, emitido pelo Ministério da Energia e
Serviços Públicos (Ministry of Energy and Public Utilities), com o objetivo de informar os requisitos
regras para a etiquetagem da eficiência energética dos eletrodomésticos. (27 páginas, disponíveis
em Inglês) (Palavras chave: etiquetagem; eletrodoméstico; energia)
MÉXICO
G/TBT/N/MEX/288/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de Agricultura,
Pecuária, Desenvolvimento Rural, Pesca e Alimentação (Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), com o objetivo de informar que o PROY-NOM-002SAG/FITO-2013, sobre as características e especificações que devem reunir os rótulos de
certificação da Qualidade das Sementes utilizadas para semeadura, foi publicado na versão final
NOM 002 SAG/FITO-2015, no Diário Oficial em 01 de dezembro de 2015. (Palavras chave:
semente; rótulo)
G/TBT/N/MEX/297
Projeto de documento oficial do México, emitido pela Comissão Reguladora de Energia (Comisión
Reguladora de Energía), propondo Regulamento Técnico emergencial (PROY-NOM-231-SSA12015), que estabelece os níveis máximos admissíveis de chumbo e cádmio solúvel em cerâmica
vitrificada, porcelana e artigos em vidro usados para conservar alimentos e bebidas processadas.
(13 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave: chumbo, cádmio, vidraçaria, substâncias
químicas, cerâmica, porcelana)
MOLDÁVIA
G/TBT/N/MDA/29
Projeto de documento oficial da Moldávia, emitido pelo Ministério da Economia (Ministry of
Economy of the Republic of Moldova), propondo Regulamento Técnico relacionado ao processo de
fiscalização do mercado que se destina a estabelecer as atividades de vigilância levadas a cabo
pelas autoridades competentes para garantir a segurança dos produtos colocados no mercado. O
projeto foi desenvolvido de forma a harmonizar a legislação nacional com a legislação da UE. (5
páginas, disponíveis em romeno e russo). (Palavras Chave: segurança; vigilância)
G/TBT/N/MDA/30
Projeto de documento oficial da Moldávia, emitido pelo Ministério da Economia (Ministry of
Economy of the Republic of Moldova), propondo Regulamento Técnico que estabelece um quadro
jurídico de regras e princípios relativos à fiscalização do mercado, em particular tendo em conta a

conformidade dos produtos industriais colocados no mercado com os requisitos essenciais
estabelecidos em regulamentos técnicos. (37 páginas, disponíveis em romeno e russo). (Palavras
Chave: fiscalização; produtos industriais)
NIGÉRIA
G/TBT/N/NGA/2
Projeto de documento oficial da Nigéria, emitido pela Organização de Normalização da Nigéria
(Standards Organization of Nigeria - SON), propondo Regulamento sobre a Política Nacional da
Qualidade (2014), abrangendo as estruturas de governança das instituições que tratam da
infraestrutura nacional da qualidade, o papel das outras partes interessadas, o financiamento da
implementação da Política Nacional da Qualidade, seu enquadramento jurídico, a tecnologia de
gradação e medidas para melhorar a qualidade dos produtos e serviços, proteção do consumidor,
Plano de Implementação/Custo, terminologias, termos e definições. (46 páginas, disponíveis em
inglês). (Palavras chave: qualidade; produtos; serviços; consumidor; custo; terminologias)
G/TBT/N/NGA/3
Projeto de documento oficial da Nigéria, emitido pela Organização de Normalização da Nigéria
(Standards Organization of Nigeria - SON), propondo Regulamento Técnico sobre o Programa de
Avaliação da Conformidade (MANCAP), que abrange os objetivos, procedimentos, padrões
industriais obrigatórios no âmbito do Programa de Avaliação da Conformidade, aplicado aos
produtos industriais locais. (10 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: Programa de
Avaliação da Conformidade; produtos; industriais)
G/TBT/N/NGA/4
Projeto de documento oficial da Nigéria, emitido pela Organização de Normalização da Nigéria
(Standards Organization of Nigeria - SON), propondo Regulamento Técnico sobre a Organização de
Normas do Programa de Avaliação da Conformidade Nigéria (SONCAP), que abrange os
procedimentos para a determinação da conformidade do produto importado e suas taxas
administrativas. (14 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: produtos importado; taxas
administrativas)
PERU
G/TBT/N/PER/82
Projeto de documento oficial do Peru, emitido pelo Ministério da Saúde (Ministerio de Salud),
propondo Regulamento Técnico, que regulamenta a Lei nº 29.459, sobre produtos farmacêuticos,
dispositivos médicos e produtos de saúde, para regular a permutabilidade de medicamentos (16
páginas, disponíveis em espanhol). (Palavras chave: produtos farmacêuticos; dispositivos médicos;
produtos para a saúde)

REPÚBLICA TCHECA
G/TBT/N/CZE/174/Add.1
Adendo 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 que o Regulamento
Técnico sobre as exigências metrológicas, métodos de ensaio e técnicas para instrumentos de
medição específicos: sensores de diafragma para medir o fluxo médio de transmissão (diaphragm
sensors for measuring transmission media flow), notificado como G/TBT/N/CZE/174 foi aprovado
em 13 de Novembro de 2014 e publicado no Jornal Oficial. (Palavras chave: de instrumentos de
medição; sensores; diafragma; vazão; fluxo)
TAILÂNDIA
G/TBT/N/THA/469
Projeto de documento oficial da Tailândia, emitido pela Administração de Alimentos e
Medicamentos (Food and Drug Administration - Thai FDA), propondo Regulamento Técnico em
obediência à Notificação do Ministério de Saúde Pública Nº. 363 BE 2556 (2013) Re: sobre Aditivos
Alimentares (Nº. 2), para prescrever a rotulagem dos aditivos alimentares, com detalhes
suficientes para que os processadores possam usar corretamente, além de revisar as provisões
sobre a rotulagem para aditivos alimentares em cumprimento à Notificação do Ministério da
Saúde Pública, Nº 367 BE 2557 (2014). (3 páginas, disponíveis em tailandês). (Palavras chave:
Aditivos Alimentares; alimento; comida; rotulagem)
G/TBT/N/THA/470
Projeto de documento oficial da Tailândia, emitido pelo Instituto Industrial de Normalização (Thai
Industrial Standards Institute - TISI), do Ministério da Indústria (Ministry of Industry), propondo
Regulamento Técnico TIS 1195 25XX em substituição ao TIS 1195-2536 (1993), sobre os aspectos
de segurança para aparelhos eletrônicos destinados à recepção, geração, gravação ou reprodução,
de áudio, vídeo e sinais associados, para uso doméstico ou similar. (190 páginas, disponíveis em
tailandês). (Palavras chave: áudio, vídeo; eletrodoméstico; eletrônicos)
G/TBT/N/THA/471
Projeto de documento oficial da Tailândia, emitido pelo Escritório para Promoção da Saúde
(Bureau of Health Promotion), do Departamento de Saúde (Department of Health), propondo
Regulamento sobre a comercialização de produtos Substitutos do Leite Materno para lactentes e
para crianças, alimentos complementares e produtos relacionados, tais como recipientes para
leite, garrafas de leite, bicos ou outros produtos, de acordo com as regras do Código Internacional
de Comercialização de Substitutos do Leite Materno e as resoluções pertinentes adotadas pelos
Estados-Membros da Organização Mundial da Saúde. (10 páginas, disponíveis em tailandês)
(Palavras chave: leite; produtos lácteos; recipientes para leite, garrafas de leite, bicos)

TAIWAN
G/TBT/N/TPKM/221/Suppl.1
Suplemento ao projeto de documento oficial de Formosa, emitido pela Agência de Quarentena e
Inspeção de Saúde Vegetal e Animal (Bureau of Animal and Plant Health Inspection and
Quarantine - BAPHIQ), informando que a delegação da União Europeia apresentou à Secretaria
uma tradução não oficial em Inglês do documento acima referenciado disponível em:
https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/CHT/15_4834_00_et.pdf. Cumpre informar
que este documento foi elaborado sob a própria responsabilidade do Secretariado e não prejudica
as posições dos membros ou aos seus direitos e obrigações no âmbito da OMC. (Palavras chave:
substancias químicas; pesticida; organismos; geneticamente modificado)
G/TBT/N/TPKM/223
Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pelo Serviço de Normalização, Metrologia e
Inspeção (Bureau of Standards, Metrology and Inspection), do Ministério da Economia (Ministry of
Economic Affairs), propondo a revisão dos requisitos para bebedouro (water dispenser), nos
termos do Ordenamento sobre inspeção de mercadorias por parte do Bureau of Standards
Metrology and Inspection (BSMI), expandindo os itens de teste e métodos de ensaio, adicionando
requisitos tais como Capacidade do tanque interno. (1 página disponível em chinês, tradução
disponível em inglês). (Palavras chave: bebedouro, dispensador; água potável)
G/TBT/N/TPKM/224
Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pelo Serviço de Normalização, Metrologia e
Inspeção (Bureau of Standards, Metrology and Inspection), do Ministério da Economia (Ministry of
Economic Affairs), propondo aviso público ao abrigo do Ordenamento sobre Inspeções de
Mercadorias pelo Bureau of Standards Metrologia e Inspeção (BSMI), desde 1 de Julho de 2011,
para caixa plástica para instalação de contadores de energia. (1 página, em chinês, tradução em
inglês disponível) (Palavras chave: contador de energia; caixa plástica; medidor)
G/TBT/N/TPKM/225
Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pela Agência de Agricultura Alimentar
(Agriculture and Food Agency - AFA) do Conselho de Agricultura (Council of Agriculture), propondo
ordenamento sobre agricultura orgânica (Organic Agriculture Act), com o intuito de manter o
equilíbrio ecológico, melhorar a qualidade dos produtos agrícolas biológicos, melhorar a saúde
pública e proteger os direitos dos consumidores. (9 páginas, disponíveis em chinês). (Palavras
chave: agricultura orgânica; alimento)
TURQUIA
G/TBT/N/TUR/69
Projeto de documento oficial da Turquia, emitido pelo Ministério da Alimentação, Agricultura e
Pecuária (Ministry of Food, Agriculture and Livestock), sobre o Código regulamentar para comida
turca (Turkish Food Codex Regulation), alterando as regras sobre a classificação e limites máximos
de resíduos de substâncias farmacologicamente ativas nos alimentos de origem animal, com o

objetivo de harmonizá-lo com as últimas alterações do Regulamento Europeu (EU) Nº 37/2010, de
22 de Dezembro de 2009. (3 páginas, disponíveis em turco). (Palavras chave: alimento; resíduo)
G/TBT/N/TUR/70
Projeto de documento oficial, emergencial da Turquia, emitido pelo Ministério da Alimentação,
Agricultura e Pecuária (Ministry of Food, Agriculture and Livestock), sobre o Código regulamentar
para comida turca (Turkish Food Codex Regulation), alterando as regras sobre aromas e
ingredientes alimentares com propriedades aromatizantes, com o objetivo de harmonizá-lo com
as últimas alterações do Regulamento da Comissão Europeia. (EU) N.º 1334/2008 de 16 de
Dezembro de 2008 (3 páginas, disponíveis em turco). (Palavras chave: alimento; aroma;
aromatizante)
UCRÂNIA
G/TBT/N/UKR/105
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 requisitos essenciais para os equipamentos de
medição legalmente regulamentados, tais como responsabilidades dos fabricantes,
representantes autorizados, importadores e distribuidores; requisitos para o processo de
avaliação da conformidade e Marcação. (66 páginas, disponíveis em ucraniano) (Palavras chave:
medição; metrologia; equipamentos; instrumentos)
UGANDA
G/TBT/N/UGA/529
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda
National Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico que especifica requisitos, métodos
de amostragem e de ensaio para lombos de atum para o consumo humano. (13 páginas,
disponíveis em Inglês) (Palavras chave: alimento; peixe; atum)
G/TBT/N/UGA/530
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda
National Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico que especifica requisitos, métodos
de amostragem e de ensaio para gergelim (Sesamun indicum.L.), destinado ao consumo humano.
(12 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: gergelim; sementes e frutos oleaginosos; grãos;
plantas industriais ou medicinais)
UNIÃO EUROPEIA
G/TBT/N/EU/330
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European
Commission), que diz respeito à recusa de autorização para duas alegações de saúde em relação aos
alimentos que foram avaliados pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA),

com um resultado desfavorável, haja vista que as alegações de saúde não se referem à redução do
risco de doenças ou desenvolvimento e a saúde das crianças, contrariamente às condições
estabelecidas no artigo 18(5) do Regulamento (EC) N.º 1924/2006, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 20 de Dezembro de 2006. (3 páginas + 2 páginas de anexo, disponíveis em Inglês)
(Palavras chave: alimento; comida; saúde)
G/TBT/N/EU/331
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European
Commission), que diz respeito à recusa de autorização para uma alegação de saúde em relação
aos alimentos que foram avaliados pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos
(AESA), com um resultado desfavorável, haja vista que as alegações de saúde não se referem à
redução do risco de doenças ou desenvolvimento e a saúde das crianças, contrariamente às
condições estabelecidas no artigo 18(4), do Regulamento (EC) N.º 1924/2006, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 20 de Dezembro de 2006. (3 páginas + 2 páginas de anexo, disponíveis
em Inglês) (Palavras chave: alimento; comida; saúde)
G/TBT/N/EU/329
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European
Commission), sobre a identificação de 4 substâncias: phthalate (DEHP); dibutyl phthalate (DBP);
benzyl butyl phthalate (BBP) e diisobutyl phthalate (DIBP), que suscitam grande preocupação nos
termos do artigo 57 (f) do Regulamento (EC) Nº 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho.
(4 páginas, disponíveis em Inglês). (Palavras chave: substância química; Ftalatos; ésteres; REACH)
G/TBT/N/EU/327
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European
Commission), que aprova o ácido peracético como substância ativa existente para utilização em
produtos biocidas do tipo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. (3 páginas + Anexo 5 páginas, disponíveis em Inglês)
(Palavras chave: substância química; produtos biocidas)
G/TBT/N/EU/328
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European
Commission), alterando o anexo VI do Regulamento (EC) N.º 1223/2009 do Parlamento Europeu e
do Conselho relativo aos produtos cosméticos, visando autorizar o dióxido de titânio (nano) como
um filtro para raios ultravioletas em produtos cosméticos. (3 páginas + Anexo 4 páginas,
disponíveis em Inglês). (Palavras chave: cosmético; substância química; filtro solar; dióxido de
titânio; nano)
G/TBT/N/EU/329/Corr.1
Correção do projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia
(European Commission), com o objetivo de informar alterações na identificação das 4 substâncias,
onde se lê: phthalate (DEHP); dibutyl phthalate (DBP); benzyl butyl phthalate (BBP); diisobutyl
phthalate (DIBP). (Palavras chave: substância química; Ftalatos; ésteres; REACH)

VIETNÃ
G/TBT/N/VNM/15/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Ministério da Saúde do Vietnã (Ministry of Health),
com o objetivo de informar as alterações e complementos na Circular nº 03/2012 / TT-BYT, em
relação às diretrizes para ensaios clínicos sobre medicamentos, vacinas e produtos biológicos, que
consistem na revogação da cláusula 3 do artigo 7º, alteração e complementação do artigo 20,
sobre as fases do ensaio clínico de produtos farmacêuticos fitoterápicos. Comentários serão
aceitos até 60 dias após a data da notificação, com vigência 45 dias após a publicação do texto
final. (Palavras chave: vacina; medicamento; ensaio)
ZÂMBIA
G/TBT/N/ZMB/45
Projeto de documento oficial da República de Zâmbia, emitida pelo Escritório de Normalização
(The Zambia Bureau of Standards), que propõe Regulamento Técnico que trata das especificações
e ensaios para chapas onduladas de fibrocimento para uso em decks, coberturas e revestimentos
(10 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: fibrocimento; chapas onduladas; telhas;
telhado; revestimento; deck)
G/TBT/N/ZMB/46
Projeto de documento oficial da República de Zambia, emitida pelo Escritório de Normalização
(The Zambia Bureau of Standards), que propõe Regulamento Técnico que trata dos requisitos,
amostragem e métodos de ensaio para vaselina para uso pela indústria farmacêutica (7 páginas,
disponíveis em inglês). (Palavras chave: vaselina; cosmético)

