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Esta seção apresenta as mais recentes notificações encaminhadas à Organização Mundial do Comércio (OMC),
relativas á entrada em vigor de projetos de regulamentos técnicos e os procedimentos de avaliação da
conformidade associados, identificadas por país emissor e número. Os textos completos dos regulamentos
técnicos associados a estas notificações poderão ser obtidos no site do Inmetro, no endereço
www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas.
Caso o exportador deseje, poderá receber as notificações referentes aos países e produtos de seu interesse,
em português, por correio eletrônico, inscrevendo-se gratuitamente no serviço Alerta Exportador! Disponível
no site do Ponto Focal de Barreiras Técnicas às Exportações. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail:
barreirastecnicas@inmetro.gov.br.
ARÁBIA SAUDITA
G/TBT/N/SAU/860/Rev.1
Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes Unidos, emitido pela Organização Saudita de Normalização, e
Qualidade (Saudi Standards and Quality Organization - SASO), propondo Regulamento Técnico para garantir a segurança
e qualidade de plugues e tomadas para uso doméstico e assemelhados em geral (250 v /13A). (Palavras chave:
instalação elétrica; plugue; tomada).
G/TBT/N/SAU/907
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitida pela Organização Saudita de Normalização, Metrologia e
Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization - SASO), propondo atualização do Regulamento
Técnico (Nº SASO 2857:2015), que especifica os requisitos mínimos quanto à resistência ao rolamento e aderência ao
piso molhado de todos os pneus novos, importados, produzidos ou vendidos no Reino da Arábia Saudita. (13 páginas,
disponíveis em Inglês) (Palavras chave: pneu; aderência; rolamento; resistência).
G/TBT/N/SAU/908
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitida pela Organização Saudita de Normalização, Metrologia e
Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization - SASO), propondo Regulamento Técnico que
especifica o padrão mínimo de desempenho energético (MEPS), e os requisitos de ensaio para aparelhos de ar
condicionado da categoria de produtos de grande capacidade. (19 páginas + capa disponíveis em Inglês). (Palavras
chave: desempenho energético; ar condicionado).
G/TBT/N/SAU/909
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitida pela Organização Saudita de Normalização, Metrologia e
Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization - SASO), propondo Regulamento Técnico sobre os
requisitos gerais para a fabricação e importação de aparelhos elétricos para fins comerciais, destinados a serem ligados
à rede de abastecimento por um cabo flexível equipado com plugue e tendo tensões de 220 V ou 230 V, para aparelhos

classificados como monofásicos. (15 páginas + capa, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: aparelhos elétricos; cabo
flexível; plugue).
G/TBT/N/SAU/910
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 de manipulação de
bebidas energéticas (definições, métodos de amostragem, ensaios, embalagem, transporte, armazenagem, exposição e
rotulagem). (5 páginas, disponíveis em árabe) (Palavras chave: bebidas energéticas; embalagem; rotulagem)
G/TBT/N/SAU/911
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 (definições, tipos e
classificações, amostragem, métodos de ensaio, embalagem e rotulagem) para produtos de pesca empanados e
congelados (9 páginas, disponíveis em árabe) (Palavras chave: pescado; peixe; frutos do mar; embalagem; rotulagem).
G/TBT/N/SAU/912
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 (definições, tipos e
classificações, amostragem, métodos de ensaio, embalagem e rotulagem), para produtos de pesca empanados e
congelados. (9 páginas, disponíveis em árabe) (Palavras chave: alimento; pescado; peixe; frutos do mar; embalagem;
rotulagem)
G/TBT/N/SAU/913
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 para manipulação
(definições, amostragem, ensaios, embalagem, transporte, armazenagem, exposição e rotulagem), de bebidas
energéticas. (8 páginas, disponíveis em árabe) (Palavras chave: bebidas energéticas; embalagem; rotulagem)
G/TBT/N/SAU/914
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitida pela Organização Saudita de Normalização, Metrologia e
Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization - SASO), propondo Regulamento que anula e substitui
o regulamento SASO 2772, publicado em 2009, especificando os requisitos de desempenho para a classificação das
máquinas de lavar roupa de capacidade superior a 12 Kg, quanto à eficiência no consumo da água, incluindo o registro
associado e etiquetagem. (18 páginas + capa, disponíveis em Inglês). (Palavras Chave: máquinas de lavar roupa; água).
ARGENTINA
G/TBT/N/ARG/166/Add.9
Adendo ao projeto de documento oficial da Argentina, emitido pela Direção Nacional de Comércio Interior (Dirección
Nacional de Comercio Interior), com o objetivo de informar que por intermédio da Resolução nº 685/2015 da Secretaria
de Comércio (Secretaria de Comercio - SC), foi alterado o sistema de certificação compulsória para tintas ou produtos
gráficos com o intuito de verificar se o conteúdo de metais pesados excedem os limites de migração estabelecidos pelas

Normas IRAM. Essa Resolução passa a viger a partir de 2 de fevereiro de 2016. (Palavras chave: tinta; produto gráfico;
metais pesados).
G/TBT/N/ARG/272/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial da Argentina, emitido pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de informar a
emissão da Resolução Nº 2236/2015, do Ministério da Saúde que atualiza Resolução a Normativa Gráfica para
embalagem, venda e consumo de produtos de tabaco mediante a Resolução Nº 497/2012 (G/TBT/N/ARG/272), sobre
publicidade na embalagem, venda e consumo dos produtos elaborados com tabaco. (Palavras chave: embalagem;
venda; consumo tabaco).
G/TBT/N/ARG/289/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial da Argentina, emitido pela Secretaria da Indústria (Secretaria de Industria),
com o objetivo de informar a modificação da Resolução do Ministério da Indústria (SI) Nº 9/2016 e as Resoluções nº
323/2014 e nº 433/2015. Adicionalmente informar que todas as resoluções acima referenciadas, assim como a
Resolução Nº 1227/2015 (G/TBT/N/ARG/289/Add.2), em conjunto com a Resolução (SI) Nº 1197/2015
(G/TBT/N/ARG/289/Add.1), são modificatórias e/ou complementares à Resolução (SI) Nº. 323/2014 sobre Cadastro
Nacional de Laboratórios de Ensaio de peças de automóvel e de veículos completos e Licenciamento para Configuração
de Modelo (G/TBT/N/ARG/289). (Palavras chave: veículo; automóvel; autopeças).
G/TBT/N/ARG/296/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Argentina, emitido pela Comissão Nacional de Alimentos (Comisión
Nacional de Alimentos), com o objetivo de acrescentar ao Projeto de Resolução Conjunta a Alteração do Capítulo III, do
artigo N° 174 do Código Alimentar Argentino, sobre o armazenamento e processamento de alimentos conservados,
notificado como G/TBT/N/ARG/296, como parte integrante das Classes de alimentos autorizados, Proposta para incluir
as categorias de produtos de Origem Animal 6, 7 e 8. (Palavra chave: alimento; bebida; embalagem).
G/TBT/N/ARG/299
Projeto de documento oficial da Argentina, emitido pela Comissão Nacional de Alimentos (Comisión Nacional de
Alimentos), propondo Regulamento Técnico que trata da modificação do Código Alimentar Argentino, com o acréscimo
do inciso 3 ao artigo 1417 - Capítulo XXII Diversos CAA, sobre o cloreto de potássio, a fim de definir os parâmetros de
identificação e pureza utilizados em substituição parcial ou total do cloreto de sódio nas categorias alimentares cuja
redução está prevista. (1 página disponível em espanhol) (Palavras chave: cloreto de potássio; cloreto de sódio;
alimento)
G/TBT/N/ARG/300
Projeto de documento oficial da Argentina, emitido pela Comissão Nacional de Alimentos (Comisión Nacional de
Alimentos), propondo Regulamento Técnico que trata da modificação do Código Alimentar Argentino, com a
substituição da redação atual do artigo 923 do Capítulo XI sobre Alimentos Vegetais do CAA, com relação à
denominação das algas admitidas e suas denominações. (2 páginas disponíveis em espanhol) (Palavras chave: algas;
alimento vegetal)
ARMÊNIA
G/TBT/N/ARM/74
Projeto de documento oficial da Armênia, emitido pelo Ministério da Economia da República da Armênia (Ministry of
Economy of the Republic of Armenia), propondo Regulamento Técnico da União Econômica da Eurásia, sobre requisitos

para uso e transporte de petróleo, de forma a assegurar a saúde humana e proteção da vida. (9 páginas, disponíveis em
russo). (Palavras chave: petróleo; combustível; óleo; transporte).
BAREIN
G/TBT/N/BHR/426
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 de manipulação de
bebidas energéticas (definições, métodos de amostragem, ensaios, embalagem, transporte, armazenagem, exposição e
rotulagem). (5 páginas, disponíveis em árabe) (Palavras chave: bebidas energéticas; embalagem; rotulagem)
G/TBT/N/BHR/427
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 (definições, tipos e
classificações, amostragem, métodos de ensaio, embalagem e rotulagem), para produtos de pesca empanados e
congelados. (9 páginas, disponíveis em árabe) (Palavras chave: alimento; pescado; peixe; frutos do mar; embalagem;
rotulagem)
G/TBT/N/BHR/428
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 para manipulação
(definições, amostragem, ensaios, embalagem, transporte, armazenagem, exposição e rotulagem), de bebidas
energéticas. (8 páginas, disponíveis em árabe) (Palavras chave: bebidas energéticas; embalagem; rotulagem)
G/TBT/N/BHR/429
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 (UAE/GCC), sobre o desenvolvimento de
requisitos para sistema de chamadas de emergência (ecall), em veículos a motor. (8 páginas, disponíveis em árabe)
(Palavras chave: sistema; ecall; veículo)
BRASIL
G/TBT/N/BRA/116/Add.4
Este aditamento visa informar que o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), emitiu a
Portaria Nº 597, de 17 de dezembro de 2015, para fazer alguns ajustes em relação à Resolução MERCOSUL, Nº 23/04,
notificada mediante o documento G/TBT/N/BRA/116/Add.1. A Portaria Nº 597 proíbe a certificação e comercialização
de brinquedos conhecidos como ''Acquadots e Bindeez'' que contenham a substância 1,4 butanodiol (sedativo
farmacologicamente ativo), com o objetivo de salvaguardar acidentes. Além disso, para informar a revogação da
Portaria Nº 49, de 13 de fevereiro de 2008, mantendo as demais disposições da Portaria nº 108/2005.
G/TBT/N/BRA/291/Add.4
Este aditamento visa informar que o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), emitiu a
Portaria Nº 601, 17 de Dezembro de 2015, que aprova os requisitos de qualidade técnica para Embalagens, Tanques

Portáteis e Contentores Intermediários para Granéis, IBC, utilizados no transporte terrestre de produtos perigosos
(Anexo I), aperfeiçoando os requisitos de cumprimento obrigatório, referentes à segurança do produto. Esta Portaria Nº
601/2015, irá revogar a Portaria Nº 453, 19 de dezembro de 2008, notificada como G/TBT/N/BRA/291/Add.1, em trinta
meses a contar da data de sua publicação (18 de Junho 2018). (Palavras chave: embalagens, tanques portáteis;
contentores Intermediários para Granéis; IBC; produtos perigosos).
G/TBT/N/BRA/294/Add.6
Este aditamento visa informar que o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), emitiu a
Portaria Nº 601, de 17 de Dezembro de 2015, que aprova os requisitos de qualidade para embalagens, tanques
portáteis e contentores intermediários para granéis, IBC, utilizados no transporte terrestre de produtos perigosos
(Anexo I), que aperfeiçoa os requisitos de cumprimento obrigatório, referentes à segurança do produto. Esta Portaria Nº
601/2015, revogará a Portaria Nº 451, de 19 de dezembro de 2008, notificada como G/TBT/N/BRA/294/Add.1, e a
Portaria Nº 135, de 21 de março de 2013, notificado como G/TBT/N/BRA/294/Add.5, em trinta meses a contar da data
de sua publicação (18 de Junho 2018). (Palavras chave: embalagens, tanques portáteis; contentores intermediários para
granéis; IBC; transporte terrestre de Produtos Perigosos).
G/TBT/N/BRA/295/Add.4
Este aditamento visa informar que o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), emitiu a
Portaria Nº 601, 17 de Dezembro de 2015, que aprova os requisitos de qualidade técnica para Embalagens, Tanques
Portáteis e Contentores Intermediários para Granéis, IBC, utilizados no transporte terrestre de produtos perigosos
(Anexo I), aperfeiçoando os requisitos de cumprimento obrigatório, referentes à segurança do produto. Esta Portaria
601/2015, revogará a Portaria Nº 452, 19 de dezembro de 2008, notificada como G/TBT/N/BRA/295/Add.1, e a Portaria
Nº 135, 21 de março de 2013, notificada como G/TBT/N/BRA/295/Add.3, em trinta meses a contar da data de sua
publicação (18 de Junho 2018). (Palavras chave: embalagens, tanques portáteis; contentores Intermediários para
Granéis; IBC; produtos perigosos).
G/TBT/N/BRA/339/Add.6
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 597, de 17 de dezembro de 2015, fazendo
alguns ajustes no Procedimento de Avaliação da Conformidade para Brinquedos, notificado como
G/TBT/N/BRA/339/Add.1, para proibir a certificação e comercialização de brinquedos conhecidos como ''Acquadots e
Bindeez'' que contenham a substância 1,4 butanodiol, um pró-fármaco sedativo farmacologicamente ativo com o
objetivo de salvaguardar acidentes. Além disso, revoga a Portaria Nº 49, 13 de fevereiro de 2008 mantêm as demais
disposições da Portaria 321/2009. (Palavras chave: brinquedo; segurança; infantil).
G/TBT/N/BRA/344/Add.4
Adendo ao projeto de documento oficial do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), com o
objetivo de informar a emissão da Portaria nº 17, 14 de Janeiro de 2016, que aprova as adaptações aos requisitos de
avaliação da conformidade para inversores de sistemas fotovoltaicos, notificadas mediante o documento
G/TBT/N/BRA/344/Add.1; G/TBT/N/BRA/344/Add.2. e G/TBT/N/BRA/344/Add.3. (Palavras chave: inversor fotovoltaico)
G/TBT/N/BRA/344/Add.4
Adendo ao projeto de documento oficial do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), com o
objetivo de informar a emissão da Portaria nº 17, 14 de Janeiro de 2016, que aprova as adaptações aos requisitos de
avaliação da conformidade para inversores de sistemas fotovoltaicos, notificadas mediante o documento
G/TBT/N/BRA/344/Add.1; G/TBT/N/BRA/344/Add.2. e, G/TBT/N/BRA/344/Add.3. (Palavras chave: inversor fotovoltaico)

G/TBT/N/BRA/485/Add.3
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 21, 14 de janeiro de 2016, a fim de obter
melhores resultados e para aprovar e adaptar os requisitos técnicos obrigatórios para panelas de metal, para cozinha de
uso doméstico, notificada como G/TBT/N/485/Add.1. (Palavras chave: panela; metal; cozinha).
G/TBT/N/BRA/494/Add.4
Este aditamento visa informar que o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), emitiu a
Portaria Nº 600, de 17 de dezembro de 2015, a fim de tornar claro e aprovar a adequação dos requisitos de avaliação da
conformidade para fios, cabos e cabos flexíveis elétricos, notificada como G/TBT/ N/BRA/494/ Add.1. (Palavras chave:
fios; cabos flexíveis elétricos).
G/TBT/N/BRA/497/Add.3
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 21, 14 de Janeiro de 2016, a fim de fazer
alterações nos Requisitos de Avaliação da Conformidade para panelas de metal. Revoga a Portaria nº 328/2008, em 13
de Outubro de 2021 e mantém os outros procedimentos dispostos na Portaria Nº 419/2012. (Palavras chave: panela;
metal).
G/TBT/N/BRA/501/Add.3
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 no DOU de 15 de janeiro de 2016, do texto final do
Regulamento sobre fósforos de segurança mediante a Portaria N° 28, de 14 de janeiro de 2016, ajustando o documento
notificado como G/TBT/N/BRA/501/Add.1 (Portaria N° 624, 22 de novembro de 2012). Comentários e sugestões serão
aceitos até 18 de novembro de 2015. (Palavras Chave: fósforo; palito; segurança).
G/TBT/N/BRA/504/Add.4
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro), com o objetivo de informar a emissão da Portaria Nº 28, de 14 de Janeiro de 2016, a fim de
aprovar os procedimentos para a avaliação da conformidade e ajustes para fósforos de segurança, notificados como
G/TBT/N/BRA/504/Add.1 e G/TBT/N/504/Add.3. (Palavras chave: fósforo; segurança; palito).
G/TBT/N/BRA/512/Add.1/Corr.1
Esta retificação visa informar que o regulamento técnico emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro), notificado como G/TBT/N/BRA/512/Add.1, que estabelece os requisitos técnicos mínimos que
devem ser atendidos em relação às cadeiras de alimentação para crianças, em segurança foi publicado com uma palavra
grafada incorretamente em relação aos subitens 6.1.10.1 e 6.1.10.2, onde está escrito a palavra "peso", deve ser lida a
palavra "massa". (Palavras chave: infantil; cadeiras de alimentação; bandeja; peso; massa).
G/TBT/N/BRA/544/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 598, de 17 de Dezembro de 2015, que altera
a Portaria Nº 44, de 27 de janeiro de 2014, para aprovar regras adequadas para o processo de importação de baixo
volume e a exata correspondência entre o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da
Conformidade para componentes automotivos de motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos.
(Palavras chave: Motocicletas, Motonetas, Ciclomotores, Triciclos e Quadriciclos, Correntes de Transmissão).

G/TBT/N/BRA/551/Add.1
Aditamento ao projeto de documento oficial do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro),
com o objetivo de informar a publicação da Portaria Nº 23, de 14 de Janeiro de 2016, sobre pneumáticos, que revoga a
Portaria Nº 396, de 7 de agosto de 2013, previamente notificada como documento G/TBT/N/BRA/551, no prazo de 48
dias a contar da data da publicação no Diário Oficial da União de 15 de Janeiro de 2016. Como resultado, ele torna nulo
o documento referenciado como G/TBT/N/BRA/551. (Palavra chave: pneumáticos)
G/TBT/N/BRA/559/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 598, 17 de Dezembro de 2015, que altera os
requisitos de Avaliação da Conformidade para Componentes Automotivos de Motocicletas, Motonetas, Ciclomotores,
Triciclos e Quadriciclos, notificados mediante o documento G/TBT/N/BRA/559/Add.1. (Palavras chave: Componentes;
Automotivos; Motocicletas; Motonetas; Ciclomotores; Triciclos; Quadriciclos).
G/TBT/N/BRA/560/Add.2
Este aditamento visa informar que o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), emitiu a
Portaria Nº 617, de 21 de dezembro de 2015, a fim de fazer algumas alterações, através da reformulação do artigo 4º e
artigo 5º, além de mudar alguns prazos indicados na Portaria Nº 563/2014, com o objetivo de resolver algumas
dificuldades relatadas pelos fabricantes de produtos eletrônicos em adaptar o setor produtivo com as disposições da
Portaria Nº 563/2014, notificada como G/TBT/N/560/Add.1. Outras disposições da Portaria Nº 563/2014, serão
mantidas. (Palavra chave: produto eletrônico)
G/TBT/N/BRA/567/Add.5
Este aditamento visa informar que o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), emitiu a
Portaria Nº 613, 21 de dezembro de 2015, a fim de admitir no processo de certificação para mamadeiras e bicos de
mamadeiras, a apresentação de declaração do fornecedor atestando a conformidade com os parâmetros estabelecidos
na legislação sanitária (Portaria SVS/MS N° 27/1996, de resolução N° 105/1999, RDC N° 123/2001, RDC N° 221/2002,
RDC N° 17/2008, RDC N ° 51/2010 e RDC N° 56/2012), bem como assumindo a responsabilidade por quaisquer
irregularidades detectadas em mamadeiras e bicos de mamadeiras disponíveis no mercado. Esta emissão de declaração
do fornecedor está sujeita a uma declaração do provedor da matéria prima para cada lote adquirido como prova do
cumprimento da legislação Portaria 490/2014 (G/TBT/N/567/Add.1), Portaria 312/2015 (G/TBT/N/567/Add.3), e à falta
de infraestruturas dos laboratórios no país para realizar testes para algumas substâncias e os custos decorrentes. Além
disso, a Portaria N ° 613, de 21 de dezembro de 2015, altera a Portaria 490/2015, através da reformulação artigos 5º,
artigo 8º e 9º com o objetivo de revogar a Portaria 35/2009 e Portaria 186/2009, em 23 de junho de 2017. Outras
disposições da Portaria 490/2015, permanecem inalteradas. (Palavras chave: infantil; mamadeiras; bicos; substância
química).
G/TBT/N/BRA/569/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 598, 17 de Dezembro de 2015, que altera os
requisitos de Avaliação da Conformidade para Componentes Automotivos de Motocicletas, Motonetas, Ciclomotores,
Triciclos e Quadriciclos, notificados mediante o documento G/TBT/N/BRA/559/Add.1. (Palavras chave: Componentes;
Automotivos; Motocicletas; Motonetas; Ciclomotores; Triciclos; Quadriciclos).

G/TBT/N/BRA/579/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 598, 17 de Dezembro de 2015, que altera os
Requisitos de Avaliação da Conformidade para Componentes Automotivos de Motocicletas, Motonetas, Ciclomotores,
Triciclos e Quadriciclos, notificado mediante o documento G/TBT/N/BRA/579/Add.1. (Palavras chave: Componentes;
automotivos; Motocicletas; Motonetas; Ciclomotores; Triciclos; Quadriciclos).
G/TBT/N/BRA/609/Add.2
Este aditamento visa informar que o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), emitiu a
Portaria Nº 599, de 17 de dezembro de 2015, com o objetivo de efetuar alguns ajustes no âmbito do Programa de
Avaliação da Conformidade para Lâmpadas LED, notificado como G/TBT/N/BRA/609/Add.1. (Palavras chave: lâmpada
LED).
G/TBT/N/BRA/621/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 emissão da Portaria Nº 46, 22 de Janeiro de 2016, que diz respeito
aos requisitos aplicáveis aos esfigmomanômetros (monitor de pressão arterial), de medição não invasiva, previamente
notificada como documento G/TBT/N/BRA/621, ao mesmo tempo em que revoga a partir de previamente notificados
como G/TBT/N/BRA/621 a partir de 26 de Janeiro de 2016, as Portarias: Portaria Inmetro Nº 79, 22 de julho de 1997.
Portaria Inmetro n ° 216 27 de junho de 2008. Portaria Inmetro Nº 217 de 27 de junho, 2008. Portaria Inmetro n ° 397
10 de novembro de 2008 e, além disso, revoga em 18 meses a contar da data da publicação no Diário Oficial da União
(26 de Janeiro de 2016) as Portarias 153, 12 agosto, 2005 e 096 de 20 de março de 2008. (Palavras chave:
esfigmomanômetros; pressão arterial; medição).
G/TBT/N/BRA/624/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 emissão da Portaria Nº 13, de 14 de Janeiro de 2016, que estabelece
os requisitos técnicos para os veículos rodoviários e Fabricantes de Máquinas / Encarroçadores (Bodybuilders) e/ou
transformadores de veículos, previamente notificado como G/TBT/N/BRA/624. (Palavras chave: veículos rodoviários;
encarroçadores; transformadores).
G/TBT/N/BRA/631/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 emissão da Portaria Nº 13, de 14 de janeiro de 2016, estabelecendo
os Procedimentos de Avaliação de Conformidade para veículos rodoviários e Fabricantes de Máquinas /Encarroçadores
(Bodybuilders) e/ou transformadores de veículos, previamente notificado como G/TBT/N/BRA/631. Revoga a Portaria
Nº 31/2004, em 12 meses a contar da data de publicação no Diário Oficial da União em 15 de Janeiro de 2016. (Palavras
chave: veículos; rodoviários; Máquinas; Encarroçadores; transformadores).
G/TBT/N/BRA/654/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA), com o objetivo de informar a expedição da Portaria SDA 104, de 22 de Dezembro de 2015, a fim de prorrogar
por mais trinta (30) dias o período de comentários estabelecido pela Portaria SDA Nº. 88, de 6 de novembro de 2015,
sobre a aprovação de regulamentos técnicos para produtos antiparasitários de uso veterinário, notificadas como
G/TBT/N/BRA/654. (Palavras chave: medicamentos; remédios; produtos farmacêuticos; parasitas).

G/TBT/N/BRA/657
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA),
propondo Regulamento Técnico (Portaria SARC/MAPA Nº 44/2015), alterando a Instrução Normativa Nº 13, de 30 de
novembro de 2004, que estabeleceu procedimentos básicos para a segurança e comercialização de aditivos utilizados
nos produtos destinados à alimentação animal, a fim de assegurar um nível adequado de proteção da saúde humana,
dos animais e do meio ambiente para introduzir exigências quanto à rotulagem de aditivos, com o objetivo de fornecer
as informações mínimas por razões de segurança. (1 página, disponível em português) (Palavra chave: aditivos
alimentares ; ração; alimentação animal).
G/TBT/N/BRA/658
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro),
propondo a aprovação de Regulamento Técnico (Portaria Nº 601, de 17 de dezembro de 2015), para Embalagens,
Tanques Portáteis e Contentores Intermediários para Granéis, IBC, utilizados no transporte terrestre de produtos
perigosos, com o objetivo de não oferecer riscos que possam comprometer a segurança (39 páginas, disponíveis em
português). (Palavras chave: Transporte Terrestre de Produtos Perigosos; Embalagens, Tanques Portáteis; Contentores
Intermediários para Granéis; IBC).
G/TBT/N/BRA/659
Documento oficial do Brasil, emitido pelo Conselho Nacional de Transito (CONTRAN), regulamentando o emprego de
película retro refletiva em veículos, com objetivo de prover melhores condições de visibilidade diurna e noturna,
revogando as Resoluções CONTRAN números: 128/01, 132/02, 317/09, 366/10, os itens 2.4.1 e 4 do Apêndice do Anexo
IX, das Resoluções 416/2012, 445/2013 e o Anexo da Resolução 273/2008. (1 página, em Português) (Palavras chave:
película retro refletiva; veículo; Ônibus; Micro-ônibus; tratores; Semirreboques; tracionados; Motocicletas)
G/TBT/N/BRA/660
Documento oficial do Brasil, emitido pelo Conselho Nacional de Tráfico (CONTRAN), (Resolução Contran Nº 567, 16 de
dezembro de 2015), dispondo sobre a obrigatoriedade do uso do sistema de controle de estabilidade, nos veículos M1,
N1, novos saídos de fábrica, nacionais e importados (2 páginas, disponíveis em Português) (Palavras Chaves:
Automóveis)
G/TBT/N/BRA/661
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro),
propondo Regulamento Técnico (Portaria Inmetro Nº 615, de 21 de dezembro de 2015), com o objetivo de estabelecer
os requisitos que obrigatórios para as bicicletas infantis a serem cumpridos por toda a cadeia de fornecedores no
mercado nacional, incluindo os requisitos relativos aos procedimentos de avaliação da conformidade com foco na
segurança, através do mecanismo de certificação, visando à prevenção de acidentes (24 páginas, disponíveis em
português). (Palavras chave: bicicletas infantis).
G/TBT/N/BRA/662
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro),
propondo Regulamento Técnico (Portaria Inmetro Nº 23, de 16 de Janeiro de 2016), que institui Procedimentos de
avaliação da conformidade para pneus de bicicletas para uso adulto, com foco na segurança estabelecida por meio de
uma certificação obrigatória por parte de terceiros, realizada por um organismo acreditado para determinar que os
requisitos pertinentes estabelecidos pelo regulamento técnico sejam cumpridos, visando à prevenção de acidentes.
Revoga a Portaria Nº 396, de 7 de agosto de 2013, notificada como G/TBT/N/BRA/551, em 48 meses a partir da data da

publicação no Diário Oficial da União em 15 de Janeiro de 2016. (919 páginas, disponíveis em português) (Palavras
chave: pneus; bicicletas; segurança).
G/TBT/N/BRA/663
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro),
propondo Regulamento Técnico (Portaria Inmetro Nº 22, de 16 de Janeiro de 2016), que institui no âmbito do Sistema
Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC), os critérios para a Declaração de Conformidade do Fornecedor (SDoC),
para garantir que conjuntos de objetos (kit componentes automotivos) e componentes fracionados de produtos a
granel cumpram com as obrigações formais e requisitos de cada produto. (10 páginas, disponíveis em português).
(Palavras chave: componentes automotivos; peças; conformidade).
G/TBT/N/BRA/664
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro),
propondo Regulamento Técnico (Portaria Inmetro Nº 27, de 14 de Janeiro de 2016), que institui Procedimentos de
Avaliação da Conformidade para cadeiras de rodas, com foco na segurança, através do mecanismo de certificação
obrigatória por terceiros, realizado por um organismo acreditado visando à prevenção de acidentes e proporcionando
segurança para o usuário do produto (28 páginas, disponíveis em português). (Palavras chave: cadeiras de rodas)
G/TBT/N/BRA/665
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro),
propondo Regulamento Técnico (Portaria Inmetro Nº 26, de 14 de Janeiro de 2016), que institui Procedimentos de
avaliação da conformidade para aparelhos instantâneos elétricos ou equipamentos como chuveiros, duchas higiênicas, e
torneiras, com a obrigatoriedade de certificação por terceiros, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da
Conformidade. (28 páginas, disponíveis em português). (Palavras chave: aparelhos elétricos instantâneos; chuveiros,
duchas higiênicas; torneiras).
CANADÁ
G/TBT/N/CAN/177/Rev.2/Add.6
Adendo à revisão do projeto de documento oficial do Canadá, emitido pela Agência Canadense de Inspeção de
Alimentos (Canadian Food Inspection Agency), com o objetivo de informar aos Membros que o regulamento CAN/CGSB
32.310, sobre Sistemas de Produção Biológica - Princípios gerais e regras de gestão, e o regulamento CAN/CGSB 32.311,
sobre Sistemas de Produção Biológica - Listas de Substâncias Permitidas (PSL), incorporados como referência nas regras
para Produtos orgânicos de 2009, foram alterados. Novas edições dos padrões foram publicadas em 25 de Novembro de
2015. (Palavras chave: Sistemas de Produção Biológica; substâncias permitidas; produtos orgânicos).
G/TBT/N/CAN/473
Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Inovação, Ciência e Desenvolvimento
Econômico (Department of Innovation, Sciences and Economic Development), com a finalidade de informar a
publicação do Aviso nº SMSE 018-15 - Lançamento do ICES-005, sobre equipamento de Iluminação, estabelecendo os
limites e métodos de medição das emissões de radiação e rádio frequência por condução, produzidos por equipamentos
de iluminação, bem como os requisitos administrativos para esses equipamentos. (1 página, disponível em Inglês e
Francês) (Palavras chave: equipamento de Iluminação; radiação; rádio frequência; emissões)
G/TBT/N/CAN/474
Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Saúde (Department of Health), com a
finalidade de informar o aviso de Consulta para comentários sobre a proposta de revisão da Lista de Medicamentos com

Prescrição (PDL), para permitir a utilização de Naloxone como medicamento sem necessidade de prescrição. (2 páginas,
disponíveis em Inglês e Francês). (Palavras chave: substância química; prescrição; medicamento; remédio).
CATAR
G/TBT/N/QAT/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 pelo Departamento de Normalização e Metrologia
(Standards and Metrology Department), propondo Regulamento Técnico sobre os requisitos básicos de manipulação de
bebidas energéticas (definições, métodos de amostragem, ensaios, embalagem, transporte, armazenagem, exposição e
rotulagem). (5 páginas, disponíveis em árabe) (Palavras chave: bebidas energéticas; embalagem; rotulagem)
G/TBT/N/QAT/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 pelo Departamento de Normalização e Metrologia
(Standards and Metrology Department), propondo Regulamento Técnico sobre os requisitos básicos (definições, tipos e
classificações, amostragem, métodos de ensaio, embalagem e rotulagem), para produtos de pesca empanados e
congelados. (9 páginas, disponíveis em árabe) (Palavras chave: alimento; pescado; peixe; frutos do mar; embalagem;
rotulagem)
G/TBT/N/QAT/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 pelo Departamento de Normalização e Metrologia
(Standards and Metrology Department), propondo Regulamento Técnico sobre os requisitos básicos para manipulação
(definições, amostragem, ensaios, embalagem, transporte, armazenagem, exposição e rotulagem), de bebidas
energéticas. (8 páginas, disponíveis em árabe) (Palavras chave: bebidas energéticas; embalagem; rotulagem)
G/TBT/N/QAT/426
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 (UAE/GCC), sobre o desenvolvimento de
requisitos para sistema de chamadas de emergência (ecall), em veículos a motor. (8 páginas, disponíveis em árabe)
(Palavras chave: sistema; ecall; veículo)
CHILE
G/TBT/N/CHL/329
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério da Saúde (Ministerio de Salud), propondo Regulamento
Técnico sobre o alcance da alteração do artigo 1º do regulamento sanitário dos alimentos Decreto Supremo N° 977/96,
do Ministério da Saúde que tem como propósito esclarecer as disposições da Lei 20.606, sobre Composição Nutricional
dos Alimentos e Publicidade e da Lei 20.869, sobre a publicidade dos alimentos. Ambos os regulamentos estabelecem,
entre outras coisas, disposições relativas à publicidade de alimentos e obriga o Ministério da Saúde a ditar as regras
pertinentes. (2 páginas, disponíveis em espanhol). (Palavras chave: Composição Nutricional; Alimentos; Publicidade).
G/TBT/N/CHL/330
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério da Saúde (Ministerio de Salud), propondo Regulamento
Técnico que trata da alteração do artigo Nº 105, do Regulamento Sanitário dos Alimentos (Decreto Supremo Nº 977/96

do Ministério da Saúde), com o propósito de retirar do mercado os produtos que não estiverem de acordo. (4 páginas,
disponíveis em espanhol). (Palavras chave: Composição Nutricional; Alimentos; Publicidade).
G/TBT/N/CHL/331
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério da Saúde (Ministerio de Salud), propondo Regulamento
Técnico que trata da alteração do artigo Nº 109, do Regulamento Sanitário dos Alimentos (Decreto Supremo Nº 977/96
do Ministério da Saúde), sobre a visibilidade e legibilidade da rotulagem, com o propósito de melhorar a visibilidade da
informação no rótulo dos alimentos, grafando-os em letras vermelhas. (1 página, disponível em espanhol). (Palavras
chave: Composição Nutricional; Alimentos; Publicidade).
G/TBT/N/CHL/332
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério da Saúde (Ministerio de Salud), propondo Regulamento
Técnico que trata da revisão e atualização do o Título IV, parágrafo I, que estabelece os limites máximos aceitáveis de
metais pesados nos alimentos, regulados no artigo Nº 160, do Regulamento Sanitário dos Alimentos (Decreto Supremo
Nº 977/96 do Ministério da Saúde), em relação aos limites máximos permitidos de arsênico e mercúrio nos alimentos. (3
páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave: Composição Nutricional; Alimentos; Publicidade; metais pesados).
G/TBT/N/CHL/333
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério da Saúde (Ministerio de Salud), propondo Regulamento
Técnico que trata da alteração do artigo Nº 275, do Regulamento Sanitário dos Alimentos (Decreto Supremo Nº 977/96
do Ministério da Saúde), com o propósito de melhorar a definição da carne moída de forma a poder incorporar carne de
outras espécies além de ser estabelecida uma margem de tolerância para o teor de gordura descrito na embalagem. (2
páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave: Composição Nutricional; Alimentos; Publicidade; carne; gordura).
G/TBT/N/CHL/334
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério da Saúde (Ministerio de Salud), propondo Regulamento
Técnico que trata da alteração do artigo N° 436, do Regulamento Sanitário dos Alimentos (Decreto Supremo Nº 977/96
do Ministério da Saúde), visando melhorar a definição do sal comestível para incorporar sais de outras cores, como sal
rosa preservando os parâmetros de inocuidade estabelecidos em outros artigos que devem ser mantidos (1 página,
disponível em espanhol) (Palavras chave: Composição Nutricional; Alimentos; Publicidade; sal).
G/TBT/N/CHL/335
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério da Saúde (Ministerio de Salud), propondo Regulamento
Técnico que trata da alteração do artigo Nº 120, do Regulamento Sanitário dos Alimentos (Decreto Supremo Nº 977/96
do Ministério da Saúde), que foi alterado recentemente pelo Decreto Nº 13/15, do Ministério da Saúde de forma a
harmonizar o novo descritor de nutrição obrigatório chamado de "ALTO", que destaca as calorias, sódio, açúcares totais
e de gordura saturada em alimentos, uma vez que estes estão associados com o desenvolvimento de obesidade e
doenças não transmissíveis relacionadas com o descritor de nutrição voluntário que destaca os fatores nutricionais que
podem ter um efeito benéfico de saúde, como as fibras ou vitaminas e minerais na dieta. (9 páginas, disponíveis em
espanhol) (Palavras chave: Composição Nutricional; Alimentos; Publicidade; calorias, sódio, açúcares totais; gordura
saturada; obesidade; doenças; descritor de nutrição; fatores nutricionais; saúde, fibras; vitaminas; minerais; dieta).
G/TBT/N/CHL/336
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério da Saúde (Ministerio de Salud), propondo Regulamento
Técnico que trata da alteração do artigo nº 255 e nº 258 do Regulamento Sanitário dos Alimentos (Decreto Supremo Nº
977/96 do Ministério da Saúde), relativa à definição de óleos marinhos, visando melhorar a definição de óleos marinhos

comestíveis para incorporar outras fontes de óleo, tais como óleos de moluscos, por exemplo, a fim de promover a
disponibilidade de tais produtos para o consumo e promover a rotulagem correta dos produtos para evitar a fraude
contra o consumidor. (2 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave: azeite; óleo comestível; marinho;
rotulagem; peixes; molusco)
G/TBT/N/CHL/337
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério da Saúde (Ministerio de Salud), propondo Regulamento
Técnico sobre a proposta para a modificação das Normas Técnicas que trata das diretrizes nutricionais para as alegações
de saúde dos alimentos, relacionadas com o Regulamento Sanitário dos Alimentos (Decreto Supremo Nº. 977/96 do
Ministério da Saúde). (19 páginas, disponíveis em espanhol). (Palavras chave: nutrição; alegações de saúde; alimento).
G/TBT/N/CHL/338
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério dos Transportes e Telecomunicações (Ministerio de
Transporte y Telecomunicaciones), propondo Regulamento Técnico sobre a alteração do Decreto Supremo Nº. 22 de
2006, em relação aos faróis, às luzes de ré e luzes que indicam a largura e a altura máxima do veículo e faróis de neblina
traseiros. (3 páginas, disponíveis em espanhol). (Palavras chave: farol; luzes; largura; altura; veículo).
G/TBT/N/CHL/339
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério dos Transportes e Telecomunicações (Ministerio de
Transporte y Telecomunicaciones), propondo Regulamento Técnico sobre a revisão da norma de emissão de ruído para
ônibus (autocarros), destinado ao transporte público urbano e rural, contida no Decreto Supremo Nº. 129 de 2002. (7
páginas, disponíveis em espanhol). (Palavras chave: ônibus; ruído; ensaio dinâmico; estacionário; autocarro).
G/TBT/N/CHL/340
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério da Habitação e Urbanismo (Ministerio de Vivienda y
Urbanismo), propondo Regulamento Técnico sobre procedimentos de ensaio aplicáveis a argamassa para assentamento
de telhas, fabricado segundo a norma chilena Nch183. 1.2 que especifica os procedimentos de ensaio. (18 páginas,
disponíveis em espanhol). (Palavras chave: argamassa; cimento; telha).
G/TBT/N/CHL/341
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério da Habitação e Urbanismo (Ministerio de Vivienda y
Urbanismo (Ministère du logement et de l`urbanisme), propondo Regulamento Técnico que especifica os métodos de
ensaio para blocos de concreto para construção (NCh181; NCh 182:2008; e DS No. 10 de 2002), com a criação de um
registo oficial de laboratórios para controle de qualidade técnica de construção. (24 páginas, disponíveis em espanhol).
(Palavras chave: concreto; cimento; construção; ensaio)
G/TBT/N/CHL/342
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério da Habitação e Urbanismo (Ministerio de Vivienda y
Urbanismo), propondo Regulamento Técnico que estabelece os requisitos para blocos de concreto para uso estrutural,
destinados a construção com a incorporação da Norma Chilena Nch181: 2006 sobre requisitos gerais para blocos de
concreto de uso estrutural (DS Nº47 de 1992-Ordenamento geral sobre Urbanismo e construções). (8 páginas,
disponíveis em espanhol). (Palavras chave: concreto; cimento; estrutura; construção; urbanismo).

CHINA
G/TBT/N/CHN/1152/Rev.1
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração de Normalização da China (Standardization
Administration of China - SAC), propondo Regulamento Técnico aplicado a veículos da categoria M e N, especificando os
requisitos básicos de símbolos para controle, indicadores do painel de instrumentos de veículo a motor incluindo a sua
localização e cor para informar o condutor de que um sistema ou dispositivo está operando ou que tenha ocorrido um
problema com o veículo. Esta regra não se aplica a veículos elétricos (25 páginas, disponíveis em chinês). (Palavra chave:
veículos; motor; painel de instrumentos).
G/TBT/N/CHN/1162
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração de Normalização da China (Standardization
Administration of China - SAC), propondo Regulamento Técnico para cilindros de gás de aço sem costura - Parte 1, que
especifica os tipos, parâmetros, normas técnicas, métodos de ensaio, inspeção regra, selo de marcação de cilindros de
aço temperados e revenidos (tratamento térmico utilizado no aço para corrigir inconvenientes decorrentes da têmpera,
aplicado posteriormente a ela), com resistência à tração inferior a 1.100 Mpa. (47 páginas, disponíveis em chinês) (HS:
7311). (Palavras chave: cilindros; aço temperado; gás).
G/TBT/N/CHN/1163
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração de Normalização da China (Standardization
Administration of China - SAC), propondo Regulamento Técnico para Cilindros de gás de aço sem costura - Parte 3:
cilindros normalizados que especifica os tipos de parâmetros, normas técnicas, métodos de ensaio, regras de inspeção,
marcação selo de normalização e de têmpera de cilindros de aço para gás sem costura (45 páginas, disponíveis em
chinês) (HS: 7311). (Palavras chave: cilindros; aço temperado; gás).
G/TBT/N/CHN/1164
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos da China (China Food
and Drug Administration), propondo Regulamento Técnico com o intuito de esclarecer os procedimentos e requisitos de
registro do produto para os alimentos destinados à finalidade médica especial. (12 páginas, disponíveis em chinês).
(Palavras chave: alimento; registro).
G/TBT/N/CHN/1165
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos da China (China Food
and Drug Administration), propondo Regulamento Técnico com o intuito de esclarecer os procedimentos e requisitos de
registro de fórmula para alimentação de lactentes bem como do alimento destinado a ser utilizado como uma parte
líquida da dieta de desmame, para a criança a partir do 6º mês de vida. (11 páginas, disponíveis em chinês). (Palavras
chave: alimento; registro; desmame; leite materno).
G/TBT/N/CHN/1166
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração de Normalização da China (Standardization
Administration of China - SAC), propondo Regulamento Técnico que trata da obrigatoriedade de conter código de
classificação, requisitos, métodos de ensaio, marcas, embalagem, armazenamento, transporte, bem como a segurança
de óleos combustíveis navais. (30 páginas, disponíveis em chinês) (Palavras chave: combustíveis navais; transporte;
marca; ensaio).

CINGAPURA
G/TBT/N/SGP/26
Projeto de documento oficial de Cingapura, emitido pela Agência Nacional do Meio Ambiente (National Environment
Agency), propondo Regulamento Técnico sobre os padrões mínimos de eficiência energética para aparelhos de ar
condicionado, que a partir de 01 de setembro de 2016 devem cumprir as normas mínimas de eficiência energética, para
efeito de conservação e proteção ambiental. (Palavras chave: ar condicionado; refrigerado; conservação ambiental;
energia; etiquetagem).
COLÔMBIA
G/TBT/N/COL/21/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial da Colômbia, emitido pela Superintendência de Indústria e Comércio
(Superintendencia de Industria y Comercio), com o objetivo de informar as regras estabelecendo os requisitos
metrológicos legais para produtos pré-medidos rotulados, tolerâncias para massa, volume, comprimento, área e peso
líquido que devem ser cumpridas, notificado como documento G/TBT/N/COL/21, de 13 dezembro de 2002, emitido
mediante a Resolução Nº 16.379, de 18 de Junho, de 2003, entrou em vigor em 26 de junho de 2003. (Palavras chave:
produtos pré-medidos).
G/TBT/N/COL/26/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Colômbia emitido pela Superintendência da Indústria e do Comércio
(Superintendencia de Industria y Comercio), com o objetivo de informar que o regulamento sobre refrigeradores de uso
doméstico que estabelece definições, informações de rotulagem, procedimentos de verificação, vigilância e controle,
notificado como G/TBT/N/COL/26, de 24 de março de 2003, emitido mediante a Resolução Nº 19.629, de 15 de Julho,
de 2003, entrou em vigor em 18 de Julho 2003. (Palavras chave: refrigeradores; eletrodoméstico; consumidor).
G/TBT/N/COL/184/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial da Colômbia, emitido pela Comissão de Regulamentação das Comunicações
(Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC), com o objetivo de informar que foi emitida, em 8 de setembro de
2015, a Resolução Nº 4.786, suspendendo até 7 de setembro de 2017, os efeitos da Resolução Nº 4262, de 15 de julho
de 2013, que estabeleceu o Regulamento Técnico para a Rede de Telecomunicações Interna - RITEL, sobre as medidas
conexas a concepção, construção e comissionamento de redes de telecomunicações internas na República da Colômbia,
notificado em 9 de Setembro de 2013, mediante o documento identificado como G/TBT/N/COL/184/Add.1. (Palavras
chave: redes de telecomunicações; construção).
G/TBT/N/COL/196/Add.3
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 em relação ao Decreto Nº 1.782, de 18 de
setembro de 2014, sobre os requisitos e procedimentos para a avaliação de drogas farmacêuticas e medicamentos
biológicos no processo de tramite de registro sanitário, notificada em 10 de outubro de 2014, em documento
identificado com o G/TBT/N/COL/196/Add.1, que existe uma nova proposta de resolução mediante a qual é emitida
uma Guia de Estabilidade de medicamentos biológicos em conformidade com o disposto nos artigos 21 e 22 do Decreto
nº 1.782, do Ministério da Saúde e Proteção Social. Devido às regras propostas nos termos dos artigos 21 e 22 do
Decreto Nº 1.782, comentários serão aceitos até o dia 18 de março de 2016. (Palavras chave: medicamento; drogas;
remédio; sanitário; registro).

G/TBT/N/COL/202/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Colômbia, emitido pelo Ministério da Saúde e Proteção Social (Ministerio de
Salud y Protección Social), com o objetivo de informar que o projeto de resolução que emitiu o Manual de Boas Práticas
de Fabricação para a fabricação de medicamentos biológicos, notificado em 8 de maio de 2014 mediante o documento
identificado como G/TBT/N/COL/202, em 17 de Dezembro de 2015 com base na Resolução Nº 5402 do Ministério da
Saúde e Proteção Social, entrou em vigor em 24 de dezembro de 2016. (Palavras chave: Boas Práticas de Fabricação;
medicamentos; biológicos).
G/TBT/N/COL/207/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial da Colômbia, emitido pelo Instituto Agropecuário Colombiano (Instituto
Colombiano Agropecuario - ICA), com o objetivo de informar que a Resolução Nº 3.168, de 7 de setembro de 2015 do
Instituto Colombiano Agropecuário, que regula e controla a produção, importação e exportação de sementes
resultantes de melhoramentos genéticos (Agente mutagênico: híbridos F1, mutagênese, transgenia, etc.), para a
comercialização, plantio no país e gravação de unidades agronômicas de avaliação e/ou unidades de pesquisa em
melhoramento de plantas e outras disposições, notificada em 27 de outubro de 2015 em documento identificado como
G/TBT/N/COL/207/Add.1, foi alterada pela Resolução Nº 3888, de 17 de Dezembro, de 2015, do Instituto Colombiano
Agropecuário - ICA, que entrou em vigor em 18 de Dezembro de 2015. (Palavras chave: transgênicos; plantio; sementes;
híbridos; genético; OGM).
G/TBT/N/COL/215/Corr.1
Correção do documento oficial da Colômbia, emitido Ministério da Economia, Indústria e Comércio (Ministerio de
Economía, Industria y Comercio - MEIC), identificado como G/TBT/N/COL/215, para sinalizar que ele é nulo e sem efeito.
G/TBT/N/COL/215
Projeto de documento oficial da Colômbia, emitido Ministério da Economia, Indústria e Comércio (Ministerio de
Economía, Industria y Comercio - MEIC), propondo Regulamento Técnico (RTCR 480: 2015), que estabelece os requisitos
e especificações para a fabricação de artigos de embalagem, recipientes plásticos, embalagens recicladas de tereftalato
de polietileno (RPET) destinados a entrar em contato com os alimentos. (13 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras
Chave: substâncias químicas; PET; plástico; blister; embalagem).
G/TBT/N/COL/216
Projeto de documento oficial da Colômbia, emitido Ministério do Comércio, Indústria e Turismo (Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo), propondo Regulamento Técnico que estabelece os requisitos e dados complementares
aplicáveis à rotulagem para tintas à base de água tipo emulsão, de uso arquitetônico, fabricadas, importadas ou
comercializadas na Colômbia. (13 páginas, disponíveis em espanhol). (Palavras Chave: tintas; rotulagem; cor; interiores;
arquitetura).
COREIA DO SUL
G/TBT/N/KOR/620
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 emendas às Normas de Rotulagem de Alimentos Funcionais para a Saúde,
exigindo a utilização de um tamanho de fonte 10, ou maior ao exibir informações de rotulagem, eliminando o termo
"componente solúvel" da disposição relativa à rotulagem, exigindo a rotulagem de alérgeno, etc. (23 páginas,
disponíveis em coreano) (Palavras chave: Rotulagem; Alimentos Funcionais; ginseng; componente solúvel; alérgeno).

G/TBT/N/KOR/621
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 no Ordenamento sobre Higiene para Alimentos Funcionais
aprovado na Assembleia Nacional em 31 de dezembro de 2015, incluindo a rotulagem obrigatória para os alimentos
geneticamente modificados; alimentos ou aditivos alimentares provenientes da fabricação ou processamento agrícola,
pecuária ou produtos marinhos desenvolvidos utilizando biotecnologia moderna deve ser rotulado como alimentos
geneticamente modificados, ressaltando que a rotulagem obrigatória é limitada a alimentos geneticamente modificados
que conservam fragmentos de DNA transgênicos ou proteínas transgénicas. (4 páginas, disponíveis em coreano)
(Palavras chave: Rotulagem; Alimentos; biotecnologia; a geneticamente modificados; transgênicos)
G/TBT/N/KOR/622
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 no Ordenamento sobre Higiene Alimentar aprovado na
Assembleia Nacional em 31 de dezembro de 2015, incluindo a rotulagem para os alimentos ou aditivos alimentares
provenientes da fabricação ou processamento agrícola, pecuária ou produtos marinhos desenvolvidos utilizando
biotecnologia, determinando que estes devam ser rotulados como alimentos geneticamente modificados. (4 páginas,
disponíveis em coreano) (Palavras chave: Rotulagem; Alimentos; biotecnologia; alimentos geneticamente modificados)
G/TBT/N/KOR/623
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 no Ordenamento sobre Rotulagem dos Gêneros Alimentícios,
incluindo a informação nutricional, principalmente como valores contidos num dado volume, podendo a informação
nutricional ser exibida por 100 g (ml) ou por unidade (bloco, parte, etc.), além de estabelecer o cálculo calórico, alterar a
ordem de exibição para informação nutricional e os modelos para a exibição de informação nutricional. (40 páginas,
disponíveis em coreano) (Palavras chave: Rotulagem; Alimentos; biotecnologia; geneticamente modificados).
G/TBT/N/KOR/624
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 no Ordenamento sobre itens de equipamentos médicos e suas
classes, com a subclassificação de 11 produtos incluindo a sua, tais como limpador de lentes de contato e kit para
biopsia. (179 páginas, disponíveis em coreano) (Palavras chave: equipamento médico; lente de contato).
DINAMARCA
G/TBT/N/DNK/98
Projeto de documento oficial da Dinamarca, emitido pela Autoridade Dinamarquesa de Segurança Tecnológica (Danish
Safety Technology Authority), propondo Regulamento Técnico que altera a ordem executiva relativa ao controle
metrológico dos medidores de consumo de áreas e refrigeração central. (2 páginas, disponíveis em dinamarquês)
(Palavras chave: refrigeração; medidor; consumo; controle metrológico)
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
G/TBT/N/ARE/299
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 de manipulação de

bebidas energéticas (definições, métodos de amostragem, ensaios, embalagem, transporte, armazenagem, exposição e
rotulagem). (5 páginas, disponíveis em árabe) (Palavras chave: bebidas energéticas; embalagem; rotulagem).
G/TBT/N/ARE/300
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 (definições, tipos e
classificações, amostragem, métodos de ensaio, embalagem e rotulagem), para produtos de pesca empanados e
congelados. (9 páginas, disponíveis em árabe) (Palavras chave: alimento; pescado; peixe; frutos do mar; embalagem;
rotulagem).
G/TBT/N/ARE/301
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 para manipulação
(definições, amostragem, ensaios, embalagem, transporte, armazenagem, exposição e rotulagem), de bebidas
energéticas. (8 páginas, disponíveis em árabe) (Palavras chave: bebidas energéticas; embalagem; rotulagem).
G/TBT/N/ARE/302
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 (UAE/GCC), sobre o desenvolvimento de
requisitos para sistema de chamadas de emergência (ecall), em veículos a motor. (8 páginas, disponíveis em árabe)
(Palavras chave: sistema; ecall; veículo).
EQUADOR
G/TBT/N/ECU/49/Add.7
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização (Instituto Ecuatoriano de
Normalización - INEN), com o objetivo de divulgar a alteração 1 do Regulamento Técnico RTE INEN 043 (2R) sobre
veículos de transporte público intra-regional, intermunicipal e intramunicipal de passageiros, notificado mediante o
documento identificado como G/TBT/N/ECU/49/Add.6 em 10 de julho de 2015. Este regulamento foi emitido nos
termos da Resolução Nº 15.389 de 26 de Novembro 2015, publicado no Diário Oficial Nº 656 de 24 de dezembro de
2015. (Palavras chave: transporte; passageiro; ônibus).
G/TBT/N/ECU/53/Add.4
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização (Instituto Ecuatoriano de
Normalización - INEN), com o objetivo de informar a Modificação 1 do Regulamento Técnico RTE INEN 047 (1R), sobre
sistemas de bandejas, metálicas ou não metálicas, usadas na fiação elétrica dos edifícios (eletro dutos), para fornecer
acesso à rede, notificado mediante o documento G/TBT/N/ECU/53/Add.3, de 09 de outubro de 2014, emitido nos
termos da Resolução nº 15310, de 19 de Outubro de 2015, publicada no Jornal Oficial Nº 647, de 11 de Dezembro de
2015. (Palavras chave: fiação; elétrica; bandeja metálica; eletro duto; rede).
G/TBT/N/ECU/66/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização (Instituto Ecuatoriano de
Normalización - INEN), com o objetivo de divulgar a modificação 1 do Regulamento Técnico RTE INEN 028 (1R), sobre
combustíveis, notificado como documento identificado como G/TBT/N/ECU/66/Add.2, de 12 de junho de 2014, emitido

nos termos da Resolução nº 15.386 de 24 de Novembro de 2015, publicada no Diário Oficial n º 655 23 de dezembro de
2015. (Palavra chave: combustíveis)
G/TBT/N/ECU/85/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização (Instituto Ecuatoriano de
Normalización - INEN), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico PRTE INEN 054 que trata dos requisitos
técnicos para aditivos alimentares permitidos, notificado como G/TBT/N/ECU/85 em 7 de Maio de 2012, foi suspenso e
considerado insubsistente. (Palavras chave: alimento; aditivos alimentares).
G/TBT/N/ECU/106/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto Equatoriano de Normalização (Instituto
Ecuatoriano de Normalización - INEN), com o objetivo de comunicar a modificação 1 do Regulamento Técnico RTE INEN
088, que trata: dos requisitos de rotulagem, amostragem e ensaios de (Agentes de Tensión Superficial), notificado por
meio do documento G/TBT/N/ECU/106/Add.1, de 24 de outubro de 2014, emitido nos termos da Resolução N° 15391,
de 27 de Novembro de 2015 e publicado no Diário Oficial Nº 655, de 23 de dezembro de 2015. (Palavras chave: agentes
tenso-ativos; rotulagem).
G/TBT/N/ECU/175/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização (Instituto Ecuatoriano de
Normalización - INEN), com o objetivo de divulgar o Adendo 3 em relação ao Regulamento Técnico emergencial (RTE
INEN) Nº. 126, sobre Joias, incluindo bijuterias, notificado por intermédio do documento G/TBT/N/ECU/175/Add.2, de
23 de julho 2014, expedido nos termos da Resolução Nº 15387, de 26 de Novembro de 2015 e publicada no Diário
Oficial n º 655, de 23 de dezembro 2015. Este Adendo estende a validade do Regulamento por um total de 6 meses
adicionais à vigência do Regulamento Técnico emergencial RTE INEN 126 sobre Joias e bijuterias. (Palavras chave: joias;
bijuterias; metais).
G/TBT/N/ECU/239/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 informar e divulgar o Adendo 2 para a modificação 1 do
Regulamento Técnico RTE INEN 194 sobre Cadeados - Nível de segurança e resistência à corrosão, notificado mediante o
documento identificado como G/TBT/N/ECU/239/Add.1, em 8 de outubro de 2014, emitido nos termos da Resolução Nº
15.439, de 15 de dezembro de 2015, publicado no Diário Oficial Nº 662, de 5 de janeiro de 2016. (Palavras chave:
cadeado; corrosão).
G/TBT/N/ECU/249/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto Equatoriano de Normalização (Instituto
Ecuatoriano de Normalización - INEN), com o objetivo de informar a terceira alteração do Regulamento Técnico RTE
Emergencial INEN 101 (Emerging), sobre Artefatos Eletrodomésticos para Cocção por Indução, notificada como
G/TBT/N/ECU/249, de 12 de Maio de 2014. Esta alteração foi emitida mediante a Resolução N° 15 376, de 18 de
Novembro de 2015, pela Subsecretaria da Qualidade do Ministério das Indústrias e da Produtividade, publicada no
Registro Oficial Nº 648, de 14 de Dezembro de 2015, estabelecendo uma prorrogação de 6 meses adicionais de vigência
do Regulamento Técnico Emergencial e suas alterações 1, 2 e 3. (Palavras chave: Eletrodomésticos; artefatos de
cozinha; indução; cocção; emergencial).

G/TBT/N/ECU/322
Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Serviço Equatoriano de Normalização (Servicio Ecuatoriano de
Normalización - SEN), propondo Regulamento Técnico PRTE INEN 140 que define a finalidade, o escopo, os requisitos do
produto, os requisitos de marcação, amostragem, ensaios de avaliação da conformidade e atualização do regulamento
técnico equatoriano sobre Abraçadeiras. Acessórios, anéis de junta para encanamento para água potável. (10 páginas,
disponíveis em espanhol) (Palavra chave: tubo; cano; junta; abraçadeira).
G/TBT/N/ECU/323
Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Serviço Equatoriano de Normalização (Servicio Ecuatoriano de
Normalización - SEN), propondo Regulamento Técnico PRTE INEN 158 que define a finalidade, o escopo, os requisitos do
produto, os requisitos de marcação, amostragem, ensaios de avaliação da conformidade e atualização do regulamento
técnico equatoriano sobre Hidrantes contra incêndios. (8 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavra chave: hidrante;
incêndio).
G/TBT/N/ECU/324
Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Serviço Equatoriano de Normalização (Servicio Ecuatoriano de
Normalización - SEN), propondo Regulamento Técnico PRTE INEN 159 que define a finalidade, o escopo, os requisitos do
produto, os requisitos de marcação, amostragem, ensaios de avaliação da conformidade e atualização do regulamento
técnico equatoriano para válvulas metálicas para abastecimento de água. (9 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavra
chave: válvulas metálicas; água).
ESTADOS UNIDOS
G/TBT/N/USA/565/Add.5
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Serviço de Inspeção de Saúde Animal e
Vegetal (Animal and Plant Health Inspection Service - APHIS), do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
(United States Department of Agriculture - USDA), que tem como objetivo informar a adoção de regra final interina que
estabeleceu as definições para os termos cultivar comum (common cultivar), e de culturas alimentares comuns
(common food crop), e vários termos relacionados tendo em vista que as alterações ao Ordenamento Lacey (2008),
expandiu suas proteções para uma ampla gama de espécies de plantas; estendeu seu alcance para abranger produtos,
incluindo madeira, que derivam de plantas colhidas ilegalmente; e exigiu que os importadores apresentem uma
declaração no momento da importação de certos vegetais e produtos vegetais. Cultivares comuns e culturas
alimentares comuns estão entre as exclusões categóricas das disposições do Ordenamento. A regra final interina em
vigor a partir do dia 25 de Janeiro de 2016 (78 FR 40940-40945, em 9 de Julho de 2013), solicita comentários específicos
sobre definições de dois termos relacionados: Escala comercial e árvore. (Palavras Chave: culturas alimentares; plantas;
madeira, declaração; importação; produtos vegetais).
G/TBT/N/USA/826/Add.5
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 tendo em vista as alterações do Ordenamento sobre A Política e
Conservação de Energia de 1975 (EPCA), que prescrevem normas de conservação de energia para vários produtos de
consumo e certos equipamentos industriais e comerciais, incluindo máquinas frigoríficas para a venda automática de
bebidas em garrafas ou em latas. O DOE resolveu alterar as regras de conservação de energia para a Classe A e Classe B
de máquinas para a venda automática de bebidas, assim como a definição dessas máquinas, promulgar regras e adotar
novas disposições para verificar a classe de equipamento apropriado e de volume refrigerado durante os testes de
execução, em vigor a partir de 8 de março de 2016. (Palavras chave: energia; epca; máquina; frigorífica; bebida).

G/TBT/N/USA/861/Add.5
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e Energias
Renováveis (OEERE), do Departamento de Energia (DOE), com o objetivo de informar que a alteração do Ordenamento
sobre a Política de Conservação de Energia (EPCA), prescrevendo normas de conservação de energia para vários
produtos de consumo e certos equipamentos industriais e comerciais, incluindo kits de luz ventilador de teto (ceiling fan
light kits - CFLKs), exigindo da parte do Departamento de Energia dos EUA (DOE), a determinação periódica
especificando se normas mais rigorosas, tecnologicamente viáveis e economicamente justificáveis, permitiria poupar
uma quantidade significativa de energia, resultando nesta regra final que o DOE, adotou normas de conservação de
energia mais rigorosas para lâmpadas fluorescentes compactas determinando que normas de conservação de energia
alteradas para estes produtos resultem na conservação significativa de energia, por serem tecnologicamente viáveis e
economicamente justificáveis, em vigor a partir de 7 de março de 2016. (Palavras chave: EPCA; ventilador; energia;
consumo; kit; luz).
G/TBT/N/USA/901/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 emissão da regra final para as classificações de combustível
automotivo, certificação e requisitos de rotulagem para misturas de etanol-gasolina através da adoção de classificação,
certificação e requisitos de rotulagem para misturas de etanol-gasolina. As alterações objetivam ajudar os compradores
a identificar a octanagem do combustível correto para seus veículos, em vigor a partir de 14 de julho de 2016. (Palavras
chave: combustível; gasolina; octanagem; etanol; álcool; rotulagem).
G/TBT/N/USA/914/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração da Segurança para Materiais
Perigosos e, Materiais para Gasodutos (Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration - PHMSA/ Department
of Transportation - DOT), com o objetivo de informar a alteração do Regulamento Técnico para o transporte seguro de
explosivos em veículos automóveis tanques de carga e caminhões multiuso (multipurpose bulk trucks), que transportam
materiais para operações de detonação com o intuito de eliminar a necessidade de solicitações de renovação de
solicitação de registros de segurança futuros, reduzindo assim os encargos papelada e facilitar o comércio, mantendo
um nível proporcional de segurança. Esta regra, em vigor a partir de 20 de Janeiro de 2016, autoriza o transporte de
certos explosivos, nitratos de amónia, emulsões de nitrato de amónia (ammonium nitrates, ammonium nitrate
emulsions), e outros materiais perigosos específicos em embalagens que não estejam autorizadas nos termos da
regulamentação em vigor. Estes materiais perigosos são usados em operações de detonação em veículos automóveis
tanques de carga e veículos especializados, conhecidos como caminhões multiuso (multipurpose bulk trucks), que são
usados como plataformas de trabalho móveis para criar misturas de explosivos para cada local da explosão. Por fim,
esta regulamentação aborda a construção de novos caminhões multiuso. Por fim, esta regulamentação aborda a
construção de novos caminhões multiuso. (Palavras chave: caminhões; explosivos; substâncias químicas; transporte de
materiais perigosos; veículos; automóveis).
G/TBT/N/USA/926/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 o DOE se propõe, no caso de recebimento de comentários negativos que
contenham uma base razoável para a retirada da regra final direta, a publicar um documento de revogação da regra
final e continuar aceitando comentários para a regra proposta. Comentários serão aceitos até 4 de Maio de 2016.
(Palavras chave: equipamento industrial; ar condicionado; equipamento para aquecimento de ambientes comerciais).

G/TBT/N/USA/926/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 alteração das regras de conservação de energia, para ar condicionado de
todos os tamanhos e equipamento para aquecimento central de ambientes, considerando que tais alterações são
tecnicamente exequíveis e economicamente justificáveis, em vigor a partir de 16 de maio de 2016, a menos que
comentários negativos sejam recebidos até 4 de Maio de 2016. No caso do recebimento de comentários negativos que
forneçam uma base razoável para a retirada da regra final, uma retirada oportuna desta regra será publicada no Diário
Oficial. No caso de nenhum comentário negativo subsistente ser recebido a regra final passará a ser exigida a partir de
primeiro de janeiro de 2023. (Palavras chave: equipamento industrial; ar condicionado; equipamento para aquecimento
de ambientes comerciais).
G/TBT/N/USA/934/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e Energias
Renováveis (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia (Department of
Energy - DOE), com o objetivo de atualizar os procedimentos de ensaio atuais para kits de luz para ventilador de teto,
para atualizar os procedimentos atuais, substituindo as referências a procedimentos de ensaio para lâmpadas, no
âmbito do Programa para Conservação de Energia, substitui requisitos de desempenho específico, fornece orientações
atualizadas relacionadas com iluminação de realce e a aplicabilidade das normas de conservação de energia existentes
para iluminação de realce, reinterpreta a definição de um ventilador de teto e esclarece que ventiladores de teto que
produzem grandes volumes de fluxo de ar também se enquadram na definição. A data de vigência é de 25 de janeiro de
2016. As mudanças das regras finais para o Apêndice V serão obrigatórias para ensaios do produto a partir de 21 de
junho de 2016. A incorporação por referência de certas publicações listadas nesta regra foi aprovada pelo Diretor do
Registro Federal a partir de 25 de janeiro de 2016 (Palavras chave: ventilador de teto; lâmpadas; soquete;
fluorescentes).
G/TBT/N/USA/941/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar
(Food Safety and Inspection Service - FSIS), do Departamento de Agricultura (Department of Agriculture - USDA), com o
objetivo de informar que as disposições da secção 10004 do Ordenamento Agrícola de 2014, que modifica os
regulamentos de isenção de avaliação dos orgânicos sob 23 ordens de comercialização federais e 22 programas de
investigação e promoção (programas de promoção de mercadoria). Esta regra expande a isenção para cobrir todos os
produtos orgânicos, certificados no âmbito do Programa Orgânico Nacional. Este regulamento entra em vigor em 29 de
fevereiro de 2016. (Palavras chave: alimento; orgânicos; isenção; importação; ração).
G/TBT/N/USA/963/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e Energias
Renováveis (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia (Department of
Energy - DOE), com o objetivo de informar a revisão do Ordenamento sobre a Política de Conservação de Energia (EPCA)
com a alteração de padrões para algumas categorias de equipamentos industriais, incluindo ar condicionado e
equipamento para aquecimento comercial de ambientes, depois de determinar que a norma de conservação de energia
alterada adotada para esses equipamentos resultaria na conservação significativa de energia por ser tecnicamente
exequível e economicamente justificada. A data para entrada em vigor é 16 maio de 2016, a menos que comentário
negativo seja recebido até 4 de Maio de 2016. Se comentários negativos forem recebidos com uma base razoável esta
regra será retirada. Se nenhuns desses comentários negativos forem recebidos, o cumprimento das regras alteradas
será exigido a partir de primeiro de janeiro de 2023. (Palavras chave: energia; ar condicionado; aquecimento).

G/TBT/N/USA/963/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e Energias
Renováveis (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia (Department of
Energy - DOE), com o objetivo de informar a revisão do Ordenamento sobre a Política de Conservação de Energia (EPCA)
com a alteração de padrões para algumas categorias de equipamentos industriais, incluindo ar condicionado e
equipamento para aquecimento comercial de ambientes, depois de determinar que a norma de conservação de energia
alterada adotada para esses equipamentos resultaria na conservação significativa de energia por ser tecnicamente
exequível e economicamente justificada. A data para entrada em vigor é 16 maio de 2016, a menos que comentário
negativo seja recebido até 4 de Maio de 2016. Se comentários negativos forem recebidos com uma base razoável esta
regra será retirada. Se nenhuns desses comentários negativos forem recebidos, o cumprimento das regras alteradas
será exigido a partir de primeiro de janeiro de 2023. (Palavras chave: energia; ar condicionado; aquecimento).
G/TBT/N/USA/973/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e Energias
Renováveis (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia (Department of
Energy - DOE), com o objetivo de informar a alteração dos procedimentos de ensaio para boilers e caldeiras residenciais
estabelecidas no âmbito da Política de Energia e Ato de Conservação, de modo a cumprir com a obrigação do
Departamento de Energia dos EUA (DOE) de rever seus procedimentos a cada sete anos, incluindo: adotar um método
de verificação para determinar se o boiler incorporar um meio automático para ajustar a temperatura da água e se esse
requisito funciona como desejado, dentre outros requisitos e adoções, em vigor a partir de 16 de fevereiro de 2016.
(Palavras chave: boiler; caldeira; aquecedor; energia).
G/TBT/N/USA/978/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e Energias
Renováveis (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia (Department of
Energy - DOE), com o objetivo de informar que o DOE está adotando regras de conservação de energia mais rigorosas
para boilers residenciais, considerando que a alteração das regras de conservação de energia para tais produtos
resultaria em conservação significativa de energia, sendo tecnologicamente viáveis e economicamente justificáveis, em
vigor a partir de 15 março de 2016. (Palavras chave: Energia; boiler).
G/TBT/N/USA/980/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Departamento de Energia (Department of
Energy - DOE), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico para criação de um novo procedimento de teste
para bombas para medir a energia hidráulica bem como as definições e parâmetros que estabelecem o âmbito de
aplicação do procedimento de teste associados. Especificamente, o procedimento de teste de bombas adotada neste
final regra incorpora por referência o procedimento de teste do Hydraulic Institute (HI) - padrão de 40,6 de 2014,
Métodos de Teste de eficiência para bomba rotodinâmica (bomba hidráulica) - com vários esclarecimentos e
modificações, relacionados com a medição da energia hidráulica, potência no eixo e potência elétrica de entrada de
bombas, inclusive de motores elétricos e quaisquer controles contínuos ou não contínuos, em vigor a partir de 24 de
fevereiro de 2016. (Palavras Chave: hidráulica; bombas; rotodinâmica).
G/TBT/N/USA/981/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Departamento de Energia (Department of
Energy - DOE), com o objetivo de informar no âmbito do Regulamento Técnico para criação de Padrões de Conservação
de Energia para Bombas, a adoção de novas normas de conservação de energia para as bombas em função de
determinação do DOE, que expressou que a nova norma de conservação de energia para bombas resultaria na

conservação significativa de energia e seriam tecnologicamente viáveis e economicamente justificáveis. Em vigor a
partir de 28 março de 2016. (Palavras Chave: bombas; energia; padrões).
G/TBT/N/USA/1001/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração para Segurança Federal de
Veículo Automotor Pesado (Federal Motor Carrier Safety Administration - FMCSA), do Departamento de Transportes
(Department of Transportation - DOT), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico sobre utilitários
envolvidos no comércio interestadual teriam a exigência de certificação pelo fabricante do veículo de um Departamento
de Transportes dos EUA ou Importador Registrado documentando a conformidade do veículo com as normas de
segurança federais aplicáveis para veículos (FMVSS), em vigor a partir da data de fabricação foi revogado a partir de 17
de junho de 2015.
G/TBT/N/USA/1003/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e Energia
Renovável (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia (Department of
Energy - DOE), com o objetivo de informar que a alteração do Regulamento Técnico sobre os procedimentos de ensaio
para válvulas comerciais de pulverização para pré-lavagem de uso comercial no âmbito do Programa de Conservação de
Energia, serviu de base para a aprovação da regra final incorporando partes relevantes da norma (ASTM) F2324-13 Standard Test Method for Prerinse Spray Valves, e adotando uma definição revista e esclarece o procedimento de
ensaio de produtos com múltiplas configurações de spray, em vigor a partir de 29 de Janeiro de 2016. (Palavras chave:
pulverizador; lavagem; energia; válvula).
G/TBT/N/USA/1022/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 as alterações aprovadas nesta regulamentação a serem utilizadas quando se
mede a eficiência energética de certas categorias de condicionadores de ar refrigerado e equipamentos de
aquecimento. Esclarecer sobre a certificação específica e incorporar por referência o procedimento de ensaio da
ANSI/AHRI Standard 340/360-2007, Standard for Performance Rating of Commercial and Industrial Unitary AirConditioning and Heat Pump Equipment, etc., e define a terminologia, relação integrada da eficiência energética, em
vigor a partir de 27 de Janeiro de 2016. (Palavras chave: condicionadores; ar-refrigerado; bombas de calor; eficiência;
energia; coeficiente de desempenho; teste).
G/TBT/N/USA/1041/Add.4
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 esclarecer quando o ensaio de
componentes pode ser usado e quais os produtos têxteis que foram determinados para não exceder os limites
admissíveis do teor de chumbo admissíveis, que decidiu reabrir o período de comentários até 13 de Janeiro de 2016,
atrasando a data de vigência de 2016. (Palavras chave: têxteis; roupas; substâncias químicas; chumbo).
G/TBT/N/USA/1048/Corr.1
Correção do projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão para Segurança dos Produtos para
o Consumo (Consumer Product Safety Commission - CPSC), com o objetivo de informar que a proposta de
regulamentação publicada no Registro Federal em 9 de novembro de 2015 (80 FR 69144), propondo um padrão de
segurança para cadeiras altas que está sendo corrigido a respeito da proposta impondo exigências mais estritas para a
estabilidade traseira. (Palavras Chave: cadeira alta; alimentação; crianças; segurança).

G/TBT/N/USA/1050/Corr.1
Correção da data para comentários ao 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), sobre os 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, haja vista que a data final foi grafada incorretamente como sendo 16 de Janeiro de 2016, e deve ser corrigida
para 16 de fevereiro de 2016. (Palavras Chave: rotulagem; alimento; glúten; fermentado; hidrolisado).
G/TBT/N/USA/1055
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração para a Segurança do Tráfego nas Estradas
Nacionais (National Highway Traffic Safety Administration - NHTSA), do Departamento de Transportes (Department of
Transportation - DOT), propondo melhorar as normas de segurança de veículos automotores quanto à proteção em
relação ao para-choque traseiro em acidentes com reboques e semirreboques, adotando requisitos da norma de
Transportes do Canadá para os para-choques (guard impact protection), para proteger os ocupantes de carros
compactos e subcompactos de passageiros. (44 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: veículo; reboque;
impacto; proteção; químicas, não orgânicos).
G/TBT/N/USA/1056
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração para Alimentos e Medicamentos (Food
and Drug Administration - FDA), e Serviço para a Saúde Humana (Health and Human Services - HHS), propondo melhorar
as regras de segurança dos consumidores, alterando o padrão de desempenho das lâmpadas para bronzeamento e
lâmpadas para radiação ultravioleta (UV), atualizando os requisitos técnicos através da adoção e incorporação por
referência de certos elementos da Norma Internacional International Electrotechnical Commission (IEC), International
Standard 60335-2-27, Ed. 5.0: 2009-12. (18 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: lâmpada; bronzeamento;
radiação ultravioleta (UV)).
G/TBT/N/USA/1057
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Divisão de Saúde Pública (Public Health Division), da Autoridade da
Saúde (Health Authority), do Estado do Oregon (State of Oregon), adotado em função de problemas urgentes,
estabelecendo regras relativas a substâncias químicas prioritárias de interesse para a saúde das crianças, ao abrigo do
Ordenamento The Toxic Free Kids Act (SB 478, 2015 session), exigindo que os fabricantes de produtos infantis vendidos
no Oregon informem se o produto contém alguma substância química publicada na Lista de produtos químicos de alta
prioridade de preocupação para Crianças, Publicada no Boletim do Oregon em, 11 de Janeiro de 2015 (Vol. 54, N° 11,
Oregon Bulletin) (5 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: substância química; produtos infantis).
G/TBT/N/USA/1058
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão Federal de Comunicações (Federal Communications
Commission - FCC), propondo alterar as regras para a compatibilidade dos aparelhos auditivos (hearing aid compatibility
- HAC). As alterações propostas expandem o alcance das regras HAC exigindo que a telefonia fixa adicione uma
exigência de controle de volume para aparelhos sem fio, permitindo que a indústria utilize as normas técnicas novas ou
revistas para avaliar o cumprimento da compatibilidade com os aparelhos auditivos HAC. (16 páginas, disponíveis em
Inglês). (Palavras chave: aparelhos auditivos; Comunicações e Vídeo; telefonia fixa; aparelhos sem fio).

G/TBT/N/USA/1059
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug
Administration - FDA), Serviços para a Saúde Humana (Health and Human Services - HHS), propondo o estabelecimento
de restrições ao uso de dispositivos para cirurgias gerais e plásticas, venda e distribuição restrita de produtos tais como
lâmpadas de bronzeamento artificial, o que limitaria a sua utilização por parte dos indivíduos de 18 anos ou mais,
exigindo que os usuários potenciais assinem uma certificação de reconhecimento dos riscos antes de usar e exigir o
fornecimento de manuais para o usuário. (13 páginas, disponíveis em Inglês). (Palavras chave: cirurgia; plástica; prótese;
lâmpada para bronzeamento artificial).
G/TBT/N/USA/1060
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug
Administration - FDA), Serviços para a Saúde Humana (Health and Human Services - HHS), propondo a revisão do
regulamento sobre a prescrição de drogas combinadas de ingredientes ativos sob consideração para inclusão como
produtos que contêm ingredientes ativos ou indicações que exigem uma aplicação nova da droga, devendo atender a
requisitos específicos de teste para aprovação. As revisões propostas são para harmonizar os requisitos para produtos
com necessidade de prescrição e não sujeitos a receita médica e torná-las consistentes com a política de longo prazo.
(Palavras chave: medicamento; droga; ingrediente ativo).
G/TBT/N/USA/1063
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Aviação Federal (Federal Aviation Administration
- FAA), propondo o estabelecimento de um novo padrão de ruído para determinados aviões a jato subsônico e grandes
aviões subsônicos (turbinas especiais) da categoria de transporte, conhecida como Fase 5 com o intuito de reduzir o
ruído produzido pelos aviões novos e harmonizar as normas de certificação acústica para esses aviões certificados nos
Estados Unidos com a nova regra Internacional para a aviação civil (Anexo 16, Capítulo 14), com vigência a partir de 14
de julho de 2014. (9 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: avião; aviação civil; subsônico; ruído; turbina).
G/TBT/N/USA/1064
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão Federal de Comunicação (Federal Communications
Commission - FCC), propondo a modernização das regras de compatibilidade para aparelhos auditivos com aparelhos
celulares/aparelhos sem fio, aparelhos de telecomunicações para os sistemas de linha de corrente transportadora ou
para telecomunicação digital e videofones, visando assegurar que as pessoas com perda auditiva tenham acesso aos
aparelhos e tecnologias inovadoras. (11 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: aparelhos auditivos; celulares;
audição).
G/TBT/N/USA/1065
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão Federal de Comunicação (Federal Communications
Commission - FCC), propondo a revisão das regras da Comissão sobre a compatibilidade de aparelhos auditivo com
celulares e aparelhos sem fio, aparelhos de telecomunicações para os sistemas de linha de corrente transportadora ou
para telecomunicação digital e videofones, com a adoção de uma abordagem consensual desenvolvida em colaboração
com a Defesa dos Consumidores e Associações Comerciais da Indústria, exigindo que os fabricantes e fornecedores de
serviços aumentem a porcentagem de novos modelos de aparelhos sem fio acessíveis a pessoas com deficiência
auditiva, para assegurar que as pessoas com perda auditiva tenham acesso aos aparelhos e tecnologias inovadoras. (11
páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: aparelhos; auditivos; celulares; sem fio; telefone; audição).

G/TBT/N/USA/1066
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Serviço de Comercialização Agrícola (Agricultural Marketing Service
- AMS), do Departamento de Agricultura (Department of Agriculture - USDA), propondo a revisão das regras mínimas de
qualidade inclusive quanto aos requisitos para manuseio e tratamento para amendoins nacionais e importados,
comercializados nos Estados Unidos, com mudanças nas práticas atuais do setor e revisão da linguagem ultrapassada de
forma a ajudar a aumentar a eficiência e reduzir os custos para a indústria. (8 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras
chave: alimento; amendoim; custo; agricultura).
G/TBT/N/USA/1067
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório do Conselho Geral (Office of the General Counsel),
Departamento de Energia (Department of Energy - DOE), propondo a exigência de certificação de admissibilidade a ser
fornecida ao DOE para qualquer produto ou equipamento sujeito a um padrão de conservação de energia aplicável que
será submetida a DOE, através do ambiente comercial automatizado (ACE), do setor de Alfândega e Proteção de
Fronteiras (18 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras Chave: energia; certificação; admissibilidade).
FILIPINAS
G/TBT/N/PHL/194
Projeto de documento oficial das Filipinas, emitido pelo Escritório de Gestão Ambiental (Environmental Management
Bureau), Departamento de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Department of Environment and Natural Resources DENR), propondo Regulamento Filipino Emergencial sobre Diretrizes Técnicas (Environmentally Sound Management ESM), para a gestão ambientalmente correta tendo em vista um aumento de Resíduos de Equipamentos Elétricos e
Eletrônicos (Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), bem como as substâncias perigosas dos materiais
envolvidos na sua fabricação e uso, fornecendo orientações para os produtores, fabricantes, consumidores,
distribuidores, varejistas, centros de tratamento e outras partes interessadas envolvidas no ciclo de vida dos Resíduos
(WEEE). (26 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: Equipamentos Elétricos e Eletrônicos; resíduos).
FRANÇA
G/TBT/N/FRA/166
Projeto de documento oficial da França, emitido pelo Ministério da Ecologia, Desenvolvimento Sustentável e da Energia
/ Direção Geral para a Prevenção de riscos /Serviço de prevenção da poluição e qualidade ambiental/Escritório da
qualidade ecológica dos produtos (Ministère de l`écologie, du développement durable et de l`énergie/Direction
générale de la prévention des risques/Service de la prévention des nuisances et de la qualité de
l`environnement/Bureau de la qualité écologique des produits), propondo Regulamento Técnico sobre as modalidades
de implementação da limitação de sacolas plásticas de uso único com a aplicação de disposições legislativas para proibir
o fornecimento de sacos de plástico para uso individual ao abrigo da Diretiva 2015/720, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 29 de abril de 2015, que altera a Diretiva 94/62 /EC, no que respeita à redução do consumo de sacos de
plástico leve, (3 páginas, disponíveis em francês) (Palavras chave: saco plástico; ambiente; sacola).
G/TBT/N/FRA/167
Projeto de documento oficial da França, emitido pelo Ministério dos Assuntos Sociais, Saúde, Direitos das Mulheres, em
associação com os ministérios do exterior, agricultura e economia (Ministère des affaires sociales, de la santé, des droits
des femmes en association avec les ministères des outre-mer, de l`agriculture et de l`économie), propondo
Regulamento Técnico (Decreto de aplicação da Lei n ° 2013-453 de 03 junho de 2013), sobre Refrigerantes, laticínios e
produtos afins, biscoitos, bolos, gelados e sorvetes, cereais matinais, barras de cereais, chocolates e barras de
chocolate, com o intuito de garantir que os produtos comercializados nas comunidades no exterior (Martinica,

Guadalupe, Saint Martin, Saint Barthelemy, Guiana Francesa, Reunião, Mayotte, São Pedro e Miquelon), possuam a
mesma qualidade e a mesma redução no teor de açúcar utilizado nos alimentos vendidos na França. (12 páginas,
disponíveis em francês). (Palavras chave: açúcar; alimento; chocolate; barra de cereais; sorvetes; bolos; refrigerantes;
laticínios).
IÊMEN
G/TBT/N/YEM/29
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 de manipulação de
bebidas energéticas (definições, métodos de amostragem, ensaios, embalagem, transporte, armazenagem, exposição e
rotulagem). (5 páginas, disponíveis em árabe) (Palavras chave: bebidas energéticas; embalagem; rotulagem).
G/TBT/N/YEM/30
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 (definições, tipos e
classificações, amostragem, métodos de ensaio, embalagem e rotulagem), para produtos de pesca empanados e
congelados. (9 páginas, disponíveis em árabe) (Palavras chave: alimento; pescado; peixe; frutos do mar; embalagem;
rotulagem).
G/TBT/N/YEM/31
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 para manipulação
(definições, amostragem, ensaios, embalagem, transporte, armazenagem, exposição e rotulagem), de bebidas
energéticas. (8 páginas, disponíveis em árabe) (Palavras chave: bebidas energéticas; embalagem; rotulagem).
G/TBT/N/YEM/32
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 (UAE/GCC), sobre o desenvolvimento de
requisitos para sistema de chamadas de emergência (ecall), em veículos a motor. (8 páginas, disponíveis em árabe)
(Palavras chave: sistema; ecall; veículo).
INDONÉSIA
G/TBT/N/IDN/98/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Indonésia, emitido pela Direção Geral da Pecuária e Saúde Veterinária
(Directorate General of Livestock and Veterinary Health), do Ministério da Agricultura República da Indonésia (Ministry
of Agriculture Republic of Indonesia), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico Nº. 139/Permentan/PD.
410 de Dezembro/2014 (G/TBT/N/IDN/98 de 17 de Fevereiro 2015), relativo à importação de carcaça, carne e produtos
de carne e/ou produtos processados, incluindo o processo e emissão de cartas de recomendação e período de validade,
alterado pelo Regulamento do Ministro da Agricultura Nº 02/Permentan/PD.410 de Janeiro de 2015 e pelo
Regulamento Nº. 58/Permentan/PK. 210 de Novembro de 2015. (Palavras chave: alimento; carcaça; carne; produtos;
carne; transformados; processados; armazenamento).

G/TBT/N/IDN/101/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Indonésia, emitido pelo Escritório para a Cooperação Internacional (Bureau
for International Cooperation), da Agência Nacional de Controle de Alimentos e Medicamentos (National Agency of
Drug and Food Control - NADFC), com o objetivo de informar a alteração do Regulamento Técnico sobre categorias de
alimentos RI Nº1de 2015. (Palavras chave: leite; produtos lácteos; gorduras; óleo; sorvetes; frutas; cogumelos; raízes
tubérculos; leguminosas, aloe vera; algas, nozes; sementes; bombom; cereais; grãos; raízes; tubérculos; legumes; pão;
biscoito; carne; aves; caça; peixe; moluscos; crustáceos; ovos; edulcorantes; mel; sais, temperos, sopas; molhos;
saladas; proteínas; bebidas; guloseimas).
ISRAEL
G/TBT/N/ISR/822
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo
Regulamento Técnico sobre a revisão do regulamento SI 5563, sobre combustível de aviação que adota o padrão
britânico de Defesa (British Defence Standard 91-91 Issue 7: 18 February 2011), incorporando a alteração (21 March
2013). (7 páginas, disponíveis em hebraico; 38 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: combustível; turbina;
avião).
G/TBT/N/ISR/823
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo
Regulamento Técnico sobre a primeira alteração do SI 877, que trata de frutas e legumes congelados, modificando
alguns dos requisitos microbiológicos e métodos de ensaio aplicados às frutas e legumes congelados. (7 páginas,
disponíveis em hebraico) (Palavras chave: frutas; legumes).
G/TBT/N/ISR/824
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo
Regulamento Técnico sobre a revisão do SI 20 - parte 2.3, que trata dos requisitos específicos para luminárias para
iluminação de estradas e ruas adotando a norma internacional IEC 60598-2-3 - Edição 3.1: 2011-11. (5 páginas,
disponíveis em hebraico; 17 páginas, disponíveis em Inglês). (Palavras chave: iluminação urbana; luminária; estradas;
ruas).
G/TBT/N/ISR/825
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal (Israel WTO-TBT Enquiry Point), a revisão do SI 20 parte 2.18, que trata dos requisitos específicos para luminárias para piscinas e para aplicações similares, adotando a
norma internacional IEC 598-2-18, segunda edição: 1993-1904, sua alteração 1 - Edição 2.0: 2011-12 e corrigendum 1 março de 2013, com algumas alterações. (5 páginas, disponíveis em hebraico; 18 páginas, disponíveis em Inglês).
(Palavras chave: iluminação; luminária; piscinas).
G/TBT/N/ISR/826
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo a revisão do
regulamento SI 900 - parte 2.9 que, trata de churrasqueiras elétricas, torradeiras e aparelhos de cozinha portáteis
similares, para adotar a norma internacional IEC 60335-2-9 - Edição 6.1: 2012-11, com algumas alterações. (8 páginas,
disponíveis em hebraico; 21 páginas, disponíveis em Inglês). (Palavras chave: churrasqueira; torradeira; grill).

G/TBT/N/ISR/827
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo a revisão do
regulamento SI 900 parte 2.3, que trata de ferros elétricos para adotar a norma internacional IEC 60335-2-3 - Edição 6.0:
2012-03, com algumas alterações. (8 páginas, disponíveis em hebraico; 38 páginas, disponíveis em Inglês). (Palavras
chave: ferro elétrico; eletrodoméstico).
G/TBT/N/ISR/828
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo a revisão do
regulamento SI 900 parte 2.14, que trata de pequenos utensílios de cozinha elétricos, para adotar a norma Internacional
IEC 60335-2-14 - Edição 5.2: 2012-11, com algumas alterações. (9 páginas, disponíveis em hebraico; 70 páginas,
disponíveis em Inglês). (Palavras chave: utensílios de cozinha elétricos; eletrodoméstico; liquidificador; batedeira;
cafeteira).
G/TBT/N/ISR/829
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo a revisão do
regulamento SI 900 parte 2.15, que trata de aparelhos elétricos para aquecimento de água (chaleiras), para adotar a
norma Internacional IEC 60335-2-15 - Edição 6.0: 2012-11, com algumas alterações. (10 páginas, disponíveis em
hebraico; 58 páginas, disponíveis em Inglês). (Palavras chave: aparelho elétrico para aquecimento de água;
eletrodoméstico; chaleira).
G/TBT/N/ISR/830
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo a revisão do
regulamento SI 900 parte 2.17, que trata de cobertores elétricos, almofadas, roupas de proteção contra o calor, contra
chuva e aparelhos de aquecimento flexíveis semelhantes, para adotar a norma Internacional IEC 60335-2-17 - Edição
3.0: 2012-03, com algumas alterações. (8 páginas, disponíveis em hebraico; 119 páginas, disponíveis em Inglês).
(Palavras chave: cobertores elétricos; almofadas; roupas de cama; aquecedores; aparelhos para aquecimento).
G/TBT/N/ISR/831
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo a revisão do
regulamento SI 900 parte 2.23, que trata de aparelhos elétricos para cuidados da pele e do cabelo, para adotar a norma
Internacional IEC 60335-2-23 - Edição 5.2: 2012-03, com algumas alterações. (8 páginas, disponíveis em hebraico; 40
páginas, disponíveis em Inglês). (Palavras chave: eletrodomésticos; secador; massageador; pele; cabelo).
G/TBT/N/ISR/832
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo a revisão do
regulamento SI 900 parte 2.45, que trata de ferramentas elétricas portáteis e aparelhos elétricos semelhantes, para
adotar a norma Internacional IEC 60335-2-45 - Edição 3.2: 2012-01, com algumas alterações. (8 páginas, disponíveis em
hebraico; 37 páginas, disponíveis em Inglês). (Palavras chave: ferramentas portáteis elétricas; serra elétrica; furadeira).
G/TBT/N/ISR/833
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo a revisão do
regulamento SI 900 parte 2.74, que trata de aquecedores portáteis elétricos blindados, de imersão, para adotar a norma
Internacional IEC 60335-2-74 - Edição 2.2: 2009-11, com algumas alterações. (7 páginas, disponíveis em hebraico; 21
páginas, disponíveis em Inglês). (Palavras chave: aquecedor portátil para líquidos).

G/TBT/N/ISR/834
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal (Israel WTO-TBT Enquiry Point), com o objetivo de
informar que o regulamento SI 210, que trata dos requisitos para as peças de junção de pneus (spare steering ball joint
assemblies), e métodos de ensaio para medir o desempenho devem ser declarados voluntários, haja visto que todos os
requisitos para o produto já se encontram regulamentados pelo Ministério dos Transportes de Israel e portanto não há
necessidade da duplicidade de regulamentação. (11 páginas, disponíveis em hebraico). (Palavras chave: direção;
volante; roda).
G/TBT/N/ISR/835
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), com o
objetivo de informar que o regulamento SI 1076, sobre mangueiras de PVC reforçadas para pulverização de materiais,
água ou ar deve ser declarado voluntário porque os requisitos não se encontram alinhados com os objetivos
obrigatórios padronizados. (16 páginas, disponíveis em hebraico). (Palavras chave: mangueira; tubo; pulverização de
materiais; água; ar).
G/TBT/N/ISR/836
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), com o
objetivo de informar que o regulamento SI 790, sobre torneiras de liga de cobre deve ser declarado voluntário porque
este produto faz parte de outro produto abrangido por uma regra diferente. (20 páginas, disponíveis em hebraico).
(Palavras chave: torneira; cobre).
G/TBT/N/ISR/837
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), com o
objetivo de informar que o regulamento SI 169, sobre torneiras de liga de cobre de uso doméstico deve ser declarado
voluntário porque os requisitos para este produto não se encontram alinhados com os objetivos padrões obrigatórios.
(13 páginas, disponíveis em hebraico). (Palavras chave: torneira; cobre).
G/TBT/N/ISR/838
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), com o
objetivo de informar que o regulamento SI 538 parte 4, sobre acessórios sanitários (de cobre), deve ser declarado
voluntário devido ao fato de que estes produtos quase não existem em Israel e estão cobertos por outras
regulamentações. (2 páginas, disponíveis em hebraico). (Palavras chave: conexões; cobre; acessórios hidráulicos).
G/TBT/N/ISR/839
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), com o
objetivo de informar que o regulamento SI 538 parte 3, sobre acessórios sanitários (de liga de cobre), deve ser
declarado voluntário devido ao fato de que estes produtos são praticamente inexistentes em Israel e estão cobertos por
outras regulamentações. (3 páginas, disponíveis em hebraico). (Palavras chave: conexões; cobre; acessórios hidráulicos).
G/TBT/N/ISR/840
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), com o
objetivo de informar que o regulamento SI 538 parte 2, sobre acessórios sanitários (de liga de cobre), deve ser
declarado voluntário devido ao fato de que estes produtos são praticamente inexistentes em Israel e estão cobertos por
outras regulamentações. (3 páginas, disponíveis em hebraico). (Palavras chave: conexões; cobre; acessórios hidráulicos).

G/TBT/N/ISR/841
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), com o
objetivo de informar que o regulamento SI 538 parte 1, sobre acessórios sanitários, conexões do tipo cotovelos (de liga
de cobre), deve ser declarado voluntário devido ao fato de que estes produtos são praticamente inexistentes em Israel e
estão cobertos por outras regulamentações. (3 páginas, disponíveis em hebraico). (Palavras chave: conexões; cobre;
acessórios hidráulicos).
G/TBT/N/ISR/842
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), com o
objetivo de informar que o regulamento SI 538, sobre requisitos gerais para acessórios sanitários, conexões de liga de
cobre, deve ser declarado voluntário devido ao fato de que estes produtos são praticamente inexistentes em Israel e
estão cobertos por outras regulamentações. (5 páginas, disponíveis em hebraico). (Palavras chave: conexões; cobre;
acessórios hidráulicos).
G/TBT/N/ISR/843
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), com o
objetivo de informar que o regulamento SI 1325 sobre farinha de rosca para empanados deve ser declarado voluntário.
(11 páginas, disponíveis em hebraico). (Palavras chave: assados; pão; farinha de rosca; empanados).
G/TBT/N/ISR/844
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), com o
objetivo de informar que o regulamento SI 976 sobre sardinhas frescas será declarado voluntário em virtude de que
sardinhas frescas são cobertas por outros regulamentos do Ministério da Saúde e, portanto, por não estar em uso está
agora sendo cancelado. (3 páginas, disponíveis em hebraico). (Palavras chave: sardinha; saúde).
G/TBT/N/ISR/845
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), com o
objetivo de informar que o regulamento SI 429 parte 2 sobre cinto de segurança em V com nervuras para veículos
motores deve ser declarado voluntário, devido ao fato de que este produto é coberto por um regulamento de Israel
emitido pelo Ministério dos Transportes. (7 páginas, disponíveis em hebraico). (Palavras chave: cinto de segurança;
automóvel).
G/TBT/N/ISR/846
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), com o
objetivo de informar que o regulamento SI 246 parte 3 sobre lâmpadas incandescentes de tungstênio, será declarado
voluntário em virtude de que estes produtos já não estão em uso em Israel. (4 páginas, disponíveis em hebraico).
(Palavras chave: lâmpada; filamento; tungstênio).
G/TBT/N/ISR/847
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), com o
objetivo de informar que o regulamento SI 246 parte 3 sobre lâmpadas incandescentes de tungstênio, será declarado
voluntário em virtude de que estes produtos já não estão em uso em Israel. (4 páginas, disponíveis em hebraico).
(Palavras chave: lâmpada; filamento; tungstênio).

G/TBT/N/ISR/848
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal (Israel WTO-TBT Enquiry Point), com o objetivo de
informar que o regulamento SI 900, parte 1, sobre requisitos gerais para aparelhos eletrodomésticos foi revisado,
adotando a norma internacional IEC 60335-1 - Edição 5.1: 2013-12, com algumas alterações. (4 páginas, disponíveis em
hebraico). (Palavras chave: aparelhos eletrodomésticos).
G/TBT/N/ISR/849
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal (Israel WTO-TBT Enquiry Point), com o objetivo de
informar a revisão do Regulamento SI 1941, parte 1, para ser substituído pelo Regulamento SI 9809, parte 1, sobre a
concepção, construção e teste para cilindros de aço temperado, resfriado, sem costura, para armazenamento de gás,
recarregáveis e com resistência à tração igual ou superior a 1100 Mpa, para adotar a Norma Internacional ISO 98091segunda edição: 2010-04-15, com pequenas alterações. (45 páginas, disponíveis em Inglês, 4 páginas, disponíveis em
hebraico). (Palavras Chave: cilindros de aço; gás).
G/TBT/N/ISR/850
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal (Israel WTO-TBT Enquiry Point), com o objetivo de
informar a revisão do Regulamento SI 1941, parte 1, para ser substituído pelo Regulamento SI 9809, parte 1, sobre
concepção, construção e teste cilindros de aço temperado, resfriado, sem costura, para armazenamento de gás,
recarregáveis com resistência à tração inferior a 1.100 Mpa, para adotar a Norma Internacional ISO 9809-1-segunda
edição: 15 April 2010, com pequenas alterações (41 páginas, disponíveis em Inglês, 4 páginas, disponíveis em hebraico).
(Palavras Chave: cilindros de aço; gás).
G/TBT/N/ISR/851
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal (Israel WTO-TBT Enquiry Point), com o objetivo de
informar a revisão do Regulamento SI 1941, parte 3, para ser substituído pelo Regulamento SI 9809, parte 3, sobre
concepção, construção e teste para cilindros de aço temperado, resfriado, sem costura, submetido a uma norma, para
armazenamento de gás, recarregáveis para adotar a Norma Internacional ISO 9809-3-segunda edição: 2010-04-15, com
pequenas alterações. (40 páginas, disponíveis em Inglês, 4 páginas, disponíveis em hebraico). (palavras chave: cilindros
de aço; gás).
G/TBT/N/ISR/852
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal (Israel WTO-TBT Enquiry Point), com o objetivo de
informar a revisão do Regulamento SI 60974, parte 1, sobre equipamentos de soldagem a arco elétrico para adotar a
norma Internacional IEC 60974-1 - Edição 4.0: 2012-06, com pequenas alterações. (114 páginas, disponíveis em Inglês, 5
páginas, disponíveis em hebraico). (Palavras Chave: equipamento de soldagem).
G/TBT/N/ISR/853
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal (Israel WTO-TBT Enquiry Point), com o objetivo de
informar a revisão do Regulamento SI 314, sobre telhas cerâmicas para adotar a norma internacional ISO 13006 Segunda edição: 2012-03-01, com algumas pequenas alterações. (52 páginas, disponíveis em Inglês, 17 páginas,
disponíveis em hebraico). (palavras chave: telhas cerâmicas).

JAPÃO
G/TBT/N/JPN/448/Add.2
Adendo ao Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca (Ministry of
Agriculture, Forestry and Fisheries), com o objetivo de informar o esboço da alteração do Ordenamento sobre o regime
de reconhecimento e proteção de indicações geográficas (Geographical Indications - GIs), para alimentos, bebidas,
produtos agrícolas, de pesca e florestais, introduzindo novas disposições, com exceção das bebidas alcoólicas,
medicamentos e cosméticos. O procedimento para designação deve percorrer os mesmos procedimentos que do
registro previsto no Ordenamento, como os procedimentos de publicação e de oposição. (Palavras chave: alimento;
bebida; agrícola; pesca; indicação geográfica; silvicultura).
G/TBT/N/JPN/512
Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria/Ministério de Terra,
Infraestrutura, Transporte e Turismo (Ministry of Economy, Trade and Industry - METI/Ministry of Land, Infrastructure,
Transport and Tourism - MLIT), propondo a revisão do Ordenamento sobre o Uso Racional de Energia no que diz
respeito ao método de ensaio de eficiência do combustível para o julgamento do cumprimento das normas de eficiência
energética para veículos. (2 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: combustível; veículo; energia).
G/TBT/N/JPN/513
Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar: (Ministry of Health,
Labour and Welfare - MHLW), propondo a regulamentação de substâncias com efeitos prováveis sobre o sistema
nervoso central, para clarificar a regulamentação nos termos da Lei Nº. 145/1960, a fim de evitar o abuso, garantir a
qualidade, eficácia e segurança dos produtos farmacêuticos, dispositivos médicos, produtos para terapia regenerativa e
cosméticos, o MHLW designa as substâncias como Shitei Yakubutsu (substância designada), sendo proibida a sua
fabricação, importação e venda, enquanto que a posse simples e o uso de Shitei Yakubutsu só é permitida para o uso
adequado nos termos da Lei. (1 página, disponível em Inglês) (Palavras chave: substância química; remédio;
medicamento; cosmético).
G/TBT/N/JPN/514
Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria (Ministry of
Economy, Trade and Industry - METI), propondo a revisão da regulamentação para a fiscalização e o estabelecimento de
novas normas de eficiência energética, tendo em vista a melhoria do desempenho e economia de energia e requisitos
de rotulagem. (2 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: eficiência energética; rotulagem).
KUWAIT
G/TBT/N/KWT/309
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 de manipulação de
bebidas energéticas (definições, métodos de amostragem, ensaios, embalagem, transporte, armazenagem, exposição e
rotulagem). (5 páginas, disponíveis em árabe) (Palavras chave: bebidas energéticas; embalagem; rotulagem).
G/TBT/N/KWT/310
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 (definições, tipos e

classificações, amostragem, métodos de ensaio, embalagem e rotulagem), para produtos de pesca empanados e
congelados. (9 páginas, disponíveis em árabe) (Palavras chave: alimento; pescado; peixe; frutos do mar; embalagem;
rotulagem).
G/TBT/N/KWT/311
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 para manipulação
(definições, amostragem, ensaios, embalagem, transporte, armazenagem, exposição e rotulagem), de bebidas
energéticas. (8 páginas, disponíveis em árabe) (Palavras chave: bebidas energéticas; embalagem; rotulagem).
G/TBT/N/KWT/312
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 (UAE/GCC), sobre o desenvolvimento de
requisitos para sistema de chamadas de emergência (ecall), em veículos a motor. (8 páginas, disponíveis em árabe)
(Palavras chave: sistema; ecall; veículo).
MALÁSIA
G/TBT/N/MYS/64
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 alteração dos Regulamentos 283,
sobre Sal e o Regulamento 284, sobre Sal de mesa para requer que todo sal importado, fabricado para a venda,
vendidos, expostos ou colocados à venda para uso doméstico e para consumo humano deve ser iodado (sem
especificação do número de páginas e/ou do idioma). (Palavras chave: sal; iodeto de potássio).
G/TBT/N/MYS/65
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 taxas a serem cobradas quando da
análise de amostras de alimentos realizadas pelo Laboratório de Segurança Alimentar e Qualidade do Ministério da
Saúde da Malásia. (4 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: alimentos; comida; taxas).
MAURÍCIO
G/TBT/N/MUS/5
Projeto de documento oficial de Maurício, emitido pelo Ministério do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável,
Desastres e Gestão das Praias (Ministry of Environment, Sustainable Development, and Disaster and Beach
Management), propondo Regulamento Técnico proibindo a importação, fabricação, venda ou fornecimento de sacos
plásticos destinados para o transporte, com ou sem alças ou reforços, e independentemente da sua dimensão ou tipo, a
exceção das utilizações essenciais, sendo obrigatório para todos os fabricantes e importadores de sacos de plástico
isentos, o registo com o Diretor de Meio Ambiente (4 páginas, disponíveis em Inglês). (Palavras chave: sacos plásticos)
G/TBT/N/MUS/6
Projeto de documento oficial de Maurício, emitido pelo Ministério do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável,
Desastres e Gestão das Praias (Ministry of Environment, Sustainable Development, and Disaster and Beach
Management), propondo Regulamento Técnico alterando o regulamento sobre a proibição de sacos plásticos de 2015,

salientando que a proibição visa especificamente os sacos de plástico para transporte de mercadorias adquiridas em um
ponto de venda, como uma tomada de atacado ou varejo, um mercado, uma feira e um vendedor ambulante. Os sacos
de plástico destinados a utilizações essenciais foram isentos da proibição e estes também incluem biodegradáveis e
sacos plásticos comportáveis. (7 páginas, disponíveis em Inglês). (Palavras chave: sacos plásticos)
MÉXICO
G/TBT/N/MEX/178/Add.8
Adendo ao projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de Economia (Secretaría de Economía), que
tem como objetivo informar que o Acordo pelo qual os critérios para a implementação e verificação da Alteração do
Regulamento Mexicano NOM-051-SCFI/SSA1-2010, sobre especificações gerais para rotulagem para produtos
alimentares e bebidas não alcoólicas pré-medidos, informações comercial e sanitária, foi publicado no Diário Oficial em
5 de abril de 2010. Em 5 de Abril, o Ministério da Economia e o Ministério da Saúde publicaram no Diário Oficial
(http://www.dof.gob.mx), o Regulamento NOM-051-SCFI/SSA1-2010, sobre especificações requisitos gerais de
rotulagem dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas pré-medidos - Informação Comercial e Sanitária. (Palavras
chave: rotulagem; produtos alimentares; bebidas não alcoólicas).
G/TBT/N/MEX/269/Add.2
Adendo ao Projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria da Saúde (Secretaría de Salud), com o
objetivo de informar que em 22 de dezembro de 2015, a Secretaria de Comunicações e Transportes publicou no Diário
Oficial a versão final do Regulamento NOM-201-SSA1-2015, estabelecendo as características e especificações sanitárias
que devem cumprir a água e o gelo, destinados ao consumo humano. (Palavras chave: água; gelo; consumo).
G/TBT/N/MEX/289/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de Comunicações e Transportes (Secretaría
de Comunicaciones y Transportes), com o objetivo de informar as respostas aos comentários direcionados ao projeto de
Regulamento Técnico PROY-NOM-006-SCT4-2012, publicado em 15 de junho de 2015, no Diário Oficial
(http://www.dof.gob.mx), como consulta pública, sobre as informações específicas e práticas a respeito de coletes
salva-vidas para uso em navios, embarcações navais e atividades correlatas. As respostas encontram-se disponíveis no
endereço grafado a seguir: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420814&fecha=21/12/2015 (Palavras
chave: colete salva-vidas; navio; embarcação; barco).
G/TBT/N/MEX/293/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria da Saúde (Secretaría de la Salud), e
Comissão Federal para a Proteção contra Riscos para a Saúde (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitario), com o objetivo de informar que as respostas aos comentários recebidos a respeito do projeto PROY NOM059-SSA1-2015, sobre Boas Práticas na fabricação de medicamentos foram publicadas no Diário Oficial da Federação
(http://www.dof.gob.mx) em 9 de Setembro de 2015
G/TBT/N/MEX/294/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria da Saúde (Secretaría de la Salud), e
Comissão Federal para a Proteção contra Riscos para a Saúde (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitario), com o objetivo de informar que as respostas aos comentários em relação ao Regulamento Técnico PROYNOM-164-SSA1-2015, que estabelece boas práticas de fabricação de fármacos para todos os estabelecimentos
envolvidos na fabricação de fármacos ou princípios ativos comercializados no país, foram publicadas no Diário Oficial da
Federação em 9 de Setembro de 2015. (Palavras chave: fármacos; substância; princípio ativo; matéria prima).

G/TBT/N/MEX/298
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), propondo Regulamento
Técnico NOM-003-SAGARPA-2015, relativa às características de saúde, a qualidade, a segurança, a rastreabilidade,
rotulagem e avaliação da conformidade para o xarope de agave. (45 páginas, em espanhol) (Palavras chave: xarope;
agave; rotulagem; produtos orgânicos).
G/TBT/N/MEX/299
Projeto de documento oficial do México, emitido pela Comissão Reguladora de Energia (Comisión Reguladora de
Energía), propondo acordo que institui a Comissão Reguladora da Energia que emitiu o regulamento emergencial NOMEM-006-CRE-2015, sobre as especificações de qualidade petroquímica, visando regulamentar e promover um
desenvolvimento eficaz das atividades de transporte, armazenamento e distribuição de produtos petroquímicos. (20
páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave: produtos petroquímicos; transporte; armazenamento; distribuição).
G/TBT/N/MEX/300
Projeto de documento oficial do México, emitido pela Comissão Reguladora de Energia (Comisión Reguladora de
Energía), propondo acordo que institui a Comissão Reguladora da Energia que emitiu alteração do regulamento
emergencial NOM-EM-005-CRE-2015 sobre as especificações de qualidade petroquímica visando assegurar o
fornecimento oportuno de diesel, considerando que nos principais mercados fornecedores o diesel deve ter um mínimo
40 de cetano (CN indicador da velocidade de combustão do combustível para motores diesel). (3 páginas, disponíveis
em espanhol) (Palavras chave: produtos petroquímicos; transporte; armazenamento; distribuição; abastecimento;
diesel).
NOVA ZELÂNDIA
G/TBT/N/NZL/73
Projeto de documento oficial da Nova Zelândia, emitido pelo Ministério da Inovação Empresarial e do Emprego
(Ministry of Business Innovation and Employment), propondo Regulamento Técnico que estabelece normas de
segurança dos produtos de consumo, em relação à segurança e inflamabilidade em roupas de dormir e artigos de
vestuário para crianças. As regras serão baseadas na adoção do padrão conjunto Australian/New Zealand Norma
AS/NZS 1249:2014, substituindo as regras atuais de 2008. (Palavras chave: roupa; infantil; incêndio; etiqueta; rótulo;
vestuário; substância; fibras).
OMÃ
G/TBT/N/OMN/238
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 de manipulação de
bebidas energéticas (definições, métodos de amostragem, ensaios, embalagem, transporte, armazenagem, exposição e
rotulagem). (5 páginas, disponíveis em árabe) (Palavras chave: bebidas energéticas; embalagem; rotulagem).
G/TBT/N/OMN/239
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 (definições, tipos e
classificações, amostragem, métodos de ensaio, embalagem e rotulagem), para produtos de pesca empanados e

congelados. (9 páginas, disponíveis em árabe) (Palavras chave: alimento; pescado; peixe; frutos do mar; embalagem;
rotulagem).
G/TBT/N/OMN/240
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 para manipulação
(definições, amostragem, ensaios, embalagem, transporte, armazenagem, exposição e rotulagem), de bebidas
energéticas. (8 páginas, disponíveis em árabe) (Palavras chave: bebidas energéticas; embalagem; rotulagem).
G/TBT/N/OMN/241
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 (UAE/GCC), sobre o desenvolvimento de
requisitos para sistema de chamadas de emergência (ecall), em veículos a motor. (8 páginas, disponíveis em árabe)
(Palavras chave: sistema; ecall; veículo).
PAQUISTÃO
G/TBT/N/PAK/93
Projeto de documento oficial do Paquistão, emitido pela Autoridade de Normalização e Controle de Qualidade (Pakistan
Standards & Quality Control Authority - PSQCA), informando que o Regulamento sobre cimento Masonry PS: 5314
fomos adotados após as recomendações do Comitê Técnico para Cimento e cal (BDC-05), em 21 de Abril de 2014. O
mesmo havia sido aprovado e endossado pelo Comitê de Padrões Nacionais de Engenharia Civil (Civil Engineering
National Standards Committee - CENSC), em 8 de maio de 2014. (13 páginas, disponíveis em Inglês). (Palavras chave:
cimento; cal; engenharia).
G/TBT/N/PAK/94
Projeto de documento oficial do Paquistão, emitido pela Autoridade de Normalização e Controle de Qualidade (Pakistan
Standards & Quality Control Authority - PSQCA), informando que o Regulamento sobre cimento White Portland PS: 1630
fomos adotados após as recomendações do Comitê Técnico para Cimento e cal (BDC-05), em 21 de Abril de 2014. O
mesmo havia sido aprovado e endossado pelo Comitê de Padrões Nacionais de Engenharia Civil (Civil Engineering
National Standards Committee - CENSC), em 8 de maio de 2014. (13 páginas, disponíveis em Inglês). (Palavras chave:
cimento; cal; engenharia).
G/TBT/N/PAK/95
Projeto de documento oficial do Paquistão, emitido pela Autoridade de Normalização e Controle de Qualidade (Pakistan
Standards & Quality Control Authority - PSQCA), informando que o Regulamento sobre Ligas de Metal e Ensaios (MTC5), foi devidamente aprovado na reunião do Comitê de Normas Nacional Mecânica realizada em 7 de Maio de 2015. PSISO: 16143-1 (Corrosion-resistant flat products) (50 páginas, disponíveis em inglês); PS-ISO: 16143-2 (Corrosion-resistant
semi finished products, bars, rods & sections) (40 páginas, disponíveis em inglês); PS-ISO: 16143-3 (Wire) (19 páginas,
disponíveis em inglês). (Palavras chave: metal; ligas; aço; corrosão; barras; fios).
G/TBT/N/PAK/96
Projeto de documento oficial do Paquistão, emitido pela Autoridade de Normalização e Controle de Qualidade (Pakistan
Standards & Quality Control Authority - PSQCA), informando que o Regulamento sobre Lingotes e tarugos de aço para a
produção de barras (simples e deformados), para reforço de concreto armado PS: 2337 fomos adotados após o projeto

elaborado pelo Comité seccional para Ligas de Metal e ensaios ter sido devidamente aprovado e apoiado pelo Conselho
Divisional de Engenharia Mecânica, em 1989. (6 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: metal; ligas; aço;
concreto; barras).
G/TBT/N/PAK/97
Projeto de documento oficial do Paquistão, emitido pela Autoridade de Normalização e Controle de Qualidade (Pakistan
Standards & Quality Control Authority - PSQCA), informando que o Regulamento PS-ISO: 16124 sobre dimensões e
tolerâncias para arame de aço, após projeto elaborado pelo Comitê Técnico para Ligas de Metal e Ensaios (MTC-5), foi
devidamente aprovado e apoiado pela reunião do Comitê Nacional para Padrões Mecânicos realizada em 7 de maio de
2015. (10 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: metal; ligas; aço; arame).
G/TBT/N/PAK/98
Projeto de documento oficial do Paquistão, emitido pela Autoridade de Normalização e Controle de Qualidade (Pakistan
Standards & Quality Control Authority - PSQCA), informando que o Regulamento PS: 2958 sobre Sacos de polipropileno,
tecidos para embalagem de fertilizantes foi adotado pelo Centro de Desenvolvimento de Normas (PSQCA) em
29.07.2009, após o projeto finalizado pelo Comitê Técnico para têxteis sintéticos (bolsas e cordames) TC-15. (6 páginas,
disponíveis em Inglês) (Palavras chave: embalagem; fertilizantes; polipropileno; tecidos; sacos).
G/TBT/N/PAK/99
Projeto de documento oficial do Paquistão, emitido pela Autoridade de Normalização e Controle de Qualidade (Pakistan
Standards & Quality Control Authority - PSQCA), informando que o Regulamento PS: 343 sobre óleo lubrificante para
motor de combustão interna, adotado em 11 de Fevereiro de 2009, após o projeto finalizado pelo Comitê secional para
produtos de petróleo e afins, fomos aprovados pelo Conselho Divisional de Química. (32 páginas, disponíveis em Inglês)
(Palavras chave: petróleo; óleo lubrificante; motor; combustão interna; química).
G/TBT/N/PAK/100
Projeto de documento oficial do Paquistão, emitido pela Autoridade de Normalização e Controle de Qualidade (Pakistan
Standards & Quality Control Authority - PSQCA), informando que o Regulamento PS: 3087 (UDC 678.664.496:
645.475.4), sobre espuma flexível de poliuretano para colchões domésticos, foi adotado pela Instituição para Normas do
Paquistão em 17 de dezembro de 1991, e aprovado pelo Conselho Divisional de Química no âmbito do projeto finalizado
pelo Comité Seccional de plásticos e produtos derivados. (3 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: espuma;
colchão plástico; poliuretano; química).
G/TBT/N/PAK/101
Projeto de documento oficial do Paquistão, emitido pela Autoridade de Normalização e Controle de Qualidade (Pakistan
Standards & Quality Control Authority - PSQCA), informando que o Regulamento PS ISO: 4249-1 sobre aros e pneus para
motos (Código de Series Designado) (Norma ISO adotada). (4 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: motos;
pneus; aros).
G/TBT/N/PAK/102
Projeto de documento oficial do Paquistão, emitido pela Autoridade de Normalização e Controle de Qualidade (Pakistan
Standards & Quality Control Authority - PSQCA), informando que o Regulamento PS: 617 (UDC 667.625.45 (083.75)(54),
sobre tintas, esmaltes e materiais correlatos usados para revestimento e acabamento para interiores (Enamel Brushing,
Interior Undercoating and Finishing Colour), foi adotado pela Autoridade Paquistanesa de Normalização e Controle de
Qualidade em 8 e 9 dezembro de 1967, depois do projeto ter sido finalizado pelo Comitê Técnico de tintas e material

correlato, aprovado pela Comissão Nacional de Normalização Química. (7 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras
chave: tinta; esmalte; acabamento; revestimento)
G/TBT/N/PAK/103
Projeto de documento oficial do Paquistão, emitido pela Autoridade de Normalização e Controle de Qualidade (Pakistan
Standards & Quality Control Authority - PSQCA), informando que o Regulamento PS: 616 (UDC: 667.6) sobre tintas,
esmaltes e materiais correlatos usados para revestimento e acabamento para exteriores (Enamel brushing, exterior
undercoating and finishing colour), foi adotado pela Autoridade Paquistanesa de Normalização e Controle de Qualidade
em 8 e 9 dezembro de 1967 com a aprovação, do Conselho Químico Divisional em relação ao projeto finalizado em 15
de Novembro de 1966 pelo Comitê Seccional de Tintas e Materiais correlatos. (6 páginas, disponíveis em Inglês)
(Palavras chave: tinta; esmalte; acabamento; revestimento).
G/TBT/N/PAK/104
Projeto de documento oficial do Paquistão, emitido pela Autoridade de Normalização e Controle de Qualidade (Pakistan
Standards & Quality Control Authority - PSQCA), informando que o Regulamento PS: 396 (UDC: 667.633-12/13), sobre
tintas, pintura base para acabamento da parte externa do veículo (Paints, brushing, undercoat exterior for finishing
vehicles), foi adotado pela Instituição Paquistanesa de Normalização em 27 e 28 Setembro de 1964, com a aprovação do
Conselho Químico Divisional do projeto finalizado em 28 de Março de 1964 pelo Comitê Seccional de Tintas e Materiais
correlatos. (4 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: tinta; prime; acabamento; revestimento; veículos).
G/TBT/N/PAK/105
Projeto de documento oficial do Paquistão, emitido pela Autoridade de Normalização e Controle de Qualidade (Pakistan
Standards & Quality Control Authority - PSQCA), informando que o Regulamento PS: 5295 sobre biofertilizantes (Bio
organo phosphate) foi adotado pela Autoridade Paquistanesa de Normalização e Controle da Qualidade em 26 de
novembro de 2014, após a finalização do projeto pelo Comitê Nacional de Normas para a Divisão Química. (12 páginas,
disponíveis em Inglês) (Palavras chave: adubo; fertilizante; fosfato).
PARAGUAI
G/TBT/N/PRY/85
Projeto de documento oficial do Paraguai, emitido pelo Ministério da Saúde e Bem-Estar Social (Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social - MSPyBS) Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição), (Instituto Nacional de Alimentación y
Nutrición - INAN), propondo Regulamento Técnico para estabelecer requisitos de qualidade e inocuidade para os
adoçantes ou edulcorantes de mesa que contenham em sua composição glicosídeos de esteviol e/ou extrato de Stevia
derivados da planta Ka`a He`e-Stevia. (13 páginas disponíveis em espanhol.) (Palavra chave: adoçante; edulcorante;
stevia; alimentação).
PERU
G/TBT/N/PER/83
Projeto de documento oficial do Peru, emitido pelo Instituto Nacional da Qualidade (Instituto Nacional de Calidad), da
Diretoria de Metrologia (Dirección de Metrología), propondo Regulamento Técnico (PNMP 022:2015), sobre
equipamentos de medição: medidores de energia ativos estáticos com classe de precisão 0,2 S y 0,5 S destinados à
medição de energia elétrica ativa para correntes alternadas em redes de 50 Hz ou 60 Hz. (Palavras chave: medidores de
energia; correntes alternadas; redes).
G/TBT/N/PER/84

Projeto de documento oficial do Peru, emitido pelo Ministério da Saúde (Ministerio de Salud), propondo Regulamento
Técnico sobre o Manual de Boas Práticas de Manuseio de Produtos Farmacêuticos contendo 34 seções, que estabelece
as normas mínimas e critérios para garantir que um produto seja elaborado com rigorosas exigências de qualidade.
(Palavras chave: Produtos Farmacêuticos; boas práticas; produtos biológicos).
QUÊNIA
G/TBT/N/KEN/454
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo a revisão do Regulamento Técnico (KS 458: 2015), sobre os requisitos para a composição de
suplementos de sais minerais comuns para gado. (9 páginas, disponíveis em inglês) (Palavra chave: sais; minerais; gado).
G/TBT/N/KEN/455
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico (DKS 1022:2015), sobre a especificação para cabos concêntricos de PVC
(600/1000V), com isolamento para operação em um sistema neutro ligado a terra com tensões nominais com
condutores de cobre ou alumínio para fornecimento de energia elétrica (10 páginas, disponíveis em Inglês). (Palavra
chave: cabos; tensão nominal; energia elétrica; condutores; cobre; alumínio).
G/TBT/N/KEN/456
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico (DKS 2193: 2015), sobre os requisitos para queijo mussarela destinado ao
consumo direto ou para processamento adicional. (8 páginas, disponíveis em inglês) (Palavra chave: queijo; mussarela).
G/TBT/N/KEN/457
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico (DKS 1552: 2015), sobre os requisitos para práticas de higiene para a produção,
tratamento, manipulação e distribuição de leite e produtos lácteos. (27 páginas, disponíveis em inglês) (Palavra chave:
leite; produtos lácteos).
G/TBT/N/KEN/458
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico (DKS 2191: 2015), sobre os requisitos e métodos de ensaio para o leite
pasteurizado de cabra. (6 páginas, disponíveis em inglês) (Palavra chave: leite; produtos lácteos)
REPÚBLICA DOMINICANA
G/TBT/N/DOM/223
Projeto de documento oficial da República Dominicana, emitido pelo Instituto Dominicano para a Qualidade (Instituto
Dominicano para la Calidad - INDOCAL), propondo Regulamento Técnico que trata de documento (Código Elétrico
Nacional), que define as especificações técnicas e de segurança a que devem obedecer os materiais e equipamentos a
serem utilizados em instalações elétricas em casas, edifícios e shoppings, ordenando em capítulos tais como: Capitulo 1,
Generalidades; Capitulo 2, Iluminação e proteção; Capitulo 4, Conjunto de aparatos e dispositivos necessários para
sistemas eletrônicos, audiovisuais ou de informática. (1356 páginas, disponíveis em espanhol). (Palavras chave:
instalação; elétrica; sistema eletrônico; audiovisual; informática; materiais; equipamentos; iluminação).

REPÚBLICA TCHECA
G/TBT/N/CZE/191
Projeto de documento oficial da República Tcheca, emitido pelo Ministério do Comércio e Indústria (Ministry of Industry
and Trade), propondo Regulamento Técnico para alterar o Regulamento N.º 163/2002, que estabelece requisitos
técnicos para produtos de construção selecionados, aumentando o número de produtos de construção a ser
regulamentado. Requisitos técnicos para produtos de construção harmonizados (com a marca EC) são regulados pelo
Regulamento (UE) N.º 305/2011, do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece condições harmonizadas para a
comercialização dos produtos de construção. (10 páginas, disponíveis em Inglês, 10 páginas, disponíveis em checo).
(Palavras chave: produtos de construção; harmonização; edifício).
SUÍÇA
G/TBT/N/CHE/210
Projeto de documento oficial da Suíça, emitido pelo Departamento Federal de Saúde Pública (Swiss Federal Office of
Public Health), sobre equipamentos e produtos que contenham substâncias radioativas, instalações capazes de emitir
radiações ionizantes, como aparelhos de raios-X; produtos de consumo que contenham substâncias radioativas e
resíduos radioativos, com vista à revisão total dos Ordenamentos sobre proteção radiológica. Baseada em
recomendações da Comissão Internacional de Proteção Radiológica (IRCP) e em estreita cooperação com a Agência
Internacional de Energia Atômica (AIEA), a Comunidade Europeia de Energia Atómica (Euratom) projetou a Diretiva
2013/59/Euratom, publicada em 17 de Janeiro de 2014 no Jornal Oficial da União Europeia. (Palavras chave: radioativa;
radiação; resíduo; saúde).
TAILÂNDIA
G/TBT/N/THA/383/Rev.2
Revisão do projeto de documento oficial do Instituto Tailandês de Normalização (Thai Industrial Standards Institute TISI), do Ministério da Indústria (Ministry of Industry), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico (B.E.
2554/2011), sobre a alteração dos critérios para a inspeção pré-licenciamento, avaliação do sistema de controle de
qualidade do produtor registado foi substituído pela Notificação do Instituto Tailandês de Normalização Industrial em
relação às regras e condições de Avaliação da Conformidade para o Licenciamento de Importação dos produtos
industriais, exigidas pelo Decreto Real para estar em conformidade com o padrão estabelecido na Seção 21 de 8 de
Outubro BE 2558 (2015). (8 páginas, disponíveis em tailandês). (Palavras chave: conformidade; licenciamento; avaliação;
conformidade).
G/TBT/N/THA/469/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Tailândia, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos (Food
and Drug Administration - Thai FDA), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico para prescrever a
rotulagem dos aditivos alimentares, com detalhes suficientes para que os processadores possam usar corretamente em
cumprimento à Notificação do Ministério da Saúde Pública, Nº 367 BE 2557 (2014), notificada como G/TBT/ N/THA/469
(9 de dezembro de 2015), foi adotada como regra intitulada "Aditivos Alimentares" (N° 3), e publicada no Diário Oficial
de 3 de Dezembro de 2015. O Ministério da Saúde Pública (MOPH) notificou mediante o documento G/TBT/N/THA/469
(9 de dezembro de 2015), que foi adotado como notificação do (MOPH), sobre Aditivos Alimentares (N ° 3), publicado
no Diário Oficial de 3 de Dezembro de 2015, em vigor a partir do dia 4 de dezembro de 2015.

G/TBT/N/THA/473
Projeto de documento oficial da Tailândia, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug
Administration - Thai FDA), propondo Regulamento que visa promover e incentivar a utilização do símbolo de nutrição
proporcionando uma alternativa para ajudar os consumidores na tomada de decisão levando a uma alimentação
equilibrada, com a informação nutricional, motivando o fabricante importador e distribuidor a fazer uma escolha mais
saudável para evitar problemas de obesidade (over-nutrition), e doenças não transmissíveis non-communicable diseases
(NCDs), para o consumidor. (1 página, disponível em Inglês; uma página, disponível em tailandês). (Palavras Chave:
alimento; comida; nutrição; obesidade).
TAIWAN
G/TBT/N/TPKM/221/Add.1
Adendo 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), com o objetivo de informar que a
orientação interpretativa da alteração dos artigos 5° e 6°, do Regulamento para a Rotulagem de Agro Pesticida que
contêm microrganismos geneticamente modificados devem ser marcadas com produto geneticamente modificado no
rótulo, notificada mediante o documento G/TBT/N/TPKM/221, foi emitida. (Palavras chave: substancias químicas;
pesticida; organismos; geneticamente modificado).
G/TBT/N/TPKM/226
Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug
Administration - FDA) Ministério da Saúde e Bem-Estar (Ministry of Health and Welfare) propondo Regulamento (Edital
Nº1041304257) em conformidade com o artigo 22 do Ordenamento para a Administração de Segurança e Higiene
Alimentar, (MOHW) sobre a rotulagem de iodo e graduação do sal alimentar nos produtos pré-medidos. (1 página,
disponível em Inglês; 1 página, disponível em chinês) (Palavras chave: sal; iodo; alimento; rotulagem).
TURQUIA
G/TBT/N/TUR/71
Projeto de documento oficial da Turquia, emitido pelo Ministério da Alimentação, Agricultura e Pecuária (Ministry of
Food, Agriculture and Livestock), propondo Regulamento Técnico que estabelece as regras gerais relativas à definição e
especificações de bebidas destiladas. (40 páginas, disponíveis em turco). (Palavras chave: bebida; destilada; alcoólica).
G/TBT/N/TUR/72
Projeto de documento oficial, emergencial da Turquia, emitido pelo Ministério da Alimentação, Agricultura e Pecuária
(Ministry of Food, Agriculture and Livestock), propondo regulamento técnico que estabelece um codex alimentar,
regendo as alegações nutricionais e de saúde, incluindo princípios gerais, necessidades e responsabilidades. (56 páginas,
disponíveis em turco). (Palavras chave: alimento; nutrição; saúde; alegações de saúde; códex; comida).
G/TBT/N/TUR/73
Projeto de documento oficial, emergencial da Turquia, emitido pelo Ministério da Alimentação, Agricultura e Pecuária
(Ministry of Food, Agriculture and Livestock), propondo regulamento técnico que estabelece os princípios gerais, as
necessidades e as responsabilidades que regem a informação alimentar aos consumidores e em particular, a rotulagem
dos alimentos. (42 páginas, disponíveis em turco). (Palavras chave: alimento; alegações de saúde; códex; comida;
rotulagem).

G/TBT/N/TUR/74
Projeto de documento oficial, emergencial da Turquia, emitido pelo Ministério da Alimentação, Agricultura e Pecuária
(Ministry of Food, Agriculture and Livestock), propondo regulamento técnico que estabelece um procedimento comum
para a avaliação da segurança dos materiais botânicos (plantas, algas, fungos e liquens) e preparações botânicas,
prevendo as listas de materiais e preparações botânicos permitidos para uso em alimentos, condições da sua utilização
e regras sobre a sua rotulagem. (35 páginas, disponíveis em turco). (Palavras chave: alimento; rotulagem; comida;
rotulagem; plantas; algas; fungos; liquens; preparações botânicas).
G/TBT/N/TUR/75
Projeto de documento oficial, emergencial da Turquia, emitido pelo Ministério das Alfândegas e Comércio/DG Defesa do
Consumidor e Fiscalização do Mercado (Ministry of Customs and Trade/DG Consumer Protection and Market
Surveillance), propondo regulamento técnico que especifica os requisitos que serão considerados para a conformidade
dos produtos indicados como: cadeiras para crianças, bicicletas para crianças, berços e camas dobráveis para uso
doméstico, escova de dente manual, escova de dente alimentado, isqueiros, chupetas para bebês e crianças pequenas,
beber equipamentos, mesas e cadeiras para acampar, uso doméstico, etc., especialmente para o tipo de consumidor
mais sensível crianças/bebê. (3 páginas disponíveis em inglês; 3 páginas disponíveis em turco).
UNIÃO EUROPEIA
G/TBT/N/EU/332
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), que diz
respeito à proibição do uso de Methylisothiazolinone como conservante em produtos cosméticos alterando o anexo V,
do Regulamento (EC) Nº 1223/2009, do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos produtos cosméticos (3 páginas
+ Anexo 2 páginas, em Inglês). (Palavras chave: cosmético; conservante).
G/TBT/N/EU/337
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), que diz
respeito à recusa de autorização de uma alegação de saúde sobre alimentos, referindo-se à redução do risco de doença,
em conformidade com o artigo 17 (3) 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: alegação de saúde;
alimentos; pressão arterial).
G/TBT/N/EU/338
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), que diz
respeito à recusa de autorização de uma alegação de saúde sobre alimentos, referindo-se ao desenvolvimento e a saúde
das crianças em conformidade com o artigo 17 (3) 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:
alegação de saúde; alimentos; criança).
G/TBT/N/EU/339
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), que diz
respeito à recusa de autorização de determinadas alegações de saúde sobre os alimentos que não se referem à redução
do risco de doença ou ao desenvolvimento e a saúde das crianças, em conformidade com o artigo 18 (5) do
Regulamento (EC) N.º 1924/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Dezembro de 2006. (5 páginas + 3
páginas de anexo, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: alegação de saúde; alimentos; criança; cafeína).
G/TBT/N/EU/343

Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), com o
objetivo de informar a revogação da aprovação da utilização da substância Z, Z, Z, Z 7, 13, 16,19 docosatetraen-1-yl
isobutyrate (pesticida), e proibir a sua colocação no mercado da União Europeia como produto fito farmacêutico, com
base no Regulamento (EC) Nº 1107/2009, do Parlamento Europeu e do Conselho, alterando o Regulamento de execução
(EU) Nº 540/2011(4 páginas, disponíveis em inglês). Adicionalmente, revoga o Regulamento de Execução (EU) Nº
2015/308. (Palavras chave: pesticida; plantas).
G/TBT/N/EU/344
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), com o
objetivo de informar a revogação da aprovação da utilização da substância ativa Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl acetate
(pesticida), e proibir a sua colocação no mercado da União Europeia como produto fito farmacêutico, com base no
Regulamento (EC) Nº 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, alterando o Regulamento de execução (EU) Nº
540/2011. (3 páginas, disponíveis em inglês). Adicionalmente, revoga o Regulamento de Execução (EU) Nº 2015/418.
(Palavras chave: pesticida; plantas).
G/TBT/N/EU/340
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), que altera o
Regulamento (EU) n.º 432/2012, estabelecendo uma lista de alegações de saúde autorizadas, que não se referem à
redução do risco de doença ou desenvolvimento e a saúde das crianças, em conformidade com o artigo 13 (4) do
Regulamento (EC) N.º 1924/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Dezembro de 2006 sobre nutrição e
alegações de saúde em relação aos alimentos. A medida proposta diz respeito às alterações em dois substitutos de
refeição para controle do peso. (5 páginas + 9 páginas de anexo, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: alegação de
saúde; alimentos; criança; doença).
G/TBT/N/EU/341
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), relativo a
não renovação da aprovação da substância ativa isoproturon, em conformidade com o Regulamento (EC) N.º 1107/2009
do Parlamento Europeu e do Conselho, que diz respeito à colocação de produtos fito farmacêuticos no mercado e que
altera o Regulamento de Execução (EU) N.º 540/2011. A não aprovação baseia-se na primeira avaliação da substância
para uso como uma substância ativa para pesticidas na EU ao abrigo do Regulamento (EC) N.º 1107/2009. A substância
foi anteriormente aprovada nos termos da Diretiva 91/414 /EEC. (4 páginas, disponíveis em Inglês). (Palavras chave: fito
farmacêutico; pesticida; substância ativa; química).
G/TBT/N/EU/345
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), que diz
respeito à proibição do uso de Methylisothiazolinone como conservante em produtos cosméticos alterando o anexo V,
do Regulamento (EC) Nº 1223/2009, do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos produtos cosméticos (3 páginas
+ Anexo 2 páginas, em Inglês). (Palavras chave: cosmético; conservante).
G/TBT/N/EU/334
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), que altera a
Diretiva 75/324 /EEC, do Conselho no que respeito à pressão máxima admissível de aerossóis e rotulagem para adaptar
as disposições do Regulamento (EC) Nº 1272/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à classificação,
rotulagem e embalagem de substâncias e misturas (5 páginas, disponível em Inglês). (Palavras chave: rotulagem;
pressão; aerossol; mistura inflamável; embalagem).
G/TBT/N/EU/342

Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission),
estabelecendo o procedimento para a criação e funcionamento de um painel consultivo independente para ajudar os
Estados-Membros e a Comissão a determinar os procedimentos para a criação e para estabelecer se os produtos de
tabaco têm sabores característicos, com base na Diretiva 2014/40/EU, a ser transposta para a legislação nacional até 20
de maio de 2016, haja vista que ela revoga a Diretiva 2001/37/EC (TPD), que estabelece no artigo 7(1), a proibição de
produtos de tabaco com sabores e cheiros. (11 páginas, disponíveis em Inglês). (Palavras chave: tabaco; cigarro).
G/TBT/N/EU/333
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), que diz
respeito à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas sobre o fabrico, apresentação e
venda de tabaco e produtos afins e sua revogação (Diretiva 2014/40/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de
abril de 2014), ao estabelecimento de mecanismo para assegurar a recarga e os recipientes de abastecimento para
cigarros eletrônicos (Diretiva 2001/37/EC, artigo 20 (3) (g). (3 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: tabaco;
cigarro eletrônico).
G/TBT/N/EEC/89/Add.11
Adendo ao projeto de documento oficial da União Europeia (European Union), com o objetivo de prorrogar por mais
doze meses, pela décima vez, a Decisão da Comissão 2006/502/EC, exigindo que os Estados-Membros tomem medidas
para garantir que apenas os isqueiros seguros, resistentes às crianças sejam colocados no mercado e proibir a colocação
no mercado de novidades em termos de isqueiros, tendo em vista a ausência de outras medidas satisfatórias que visem
à segurança da criança, considerando que o prazo fixado na nona prorrogação expira em 11 de maio de 2016. (Palavras
chave: isqueiro; criança; segurança).
G/TBT/N/EU/335
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), que altera o
anexo IV, da Diretiva 2011/65/EU (RoHS 2), do Parlamento Europeu e do Conselho visando a adaptação ao progresso
técnico restringe o uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos. (8 páginas +
Anexo 2 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: ânodo de cádmio (cadmium anodes) células de Hersch;
sensores de oxigênio (oxygen sensors); substâncias químicas).
G/TBT/N/EU/336
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), que altera o
anexo IV, da Diretiva 2011/65/EU (RoHS 2), do Parlamento Europeu e do Conselho visando à adaptação ao progresso
técnico restringe o uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos, com restrição
para uso de chumbo em soldas de ligações elétricas para sensores de medição de temperatura em determinados
dispositivos. (6 páginas + Anexo 2 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: chumbo; soldas; ligações elétricas;
sensores; temperatura; substância química).
ZÂMBIA
G/TBT/N/ZMB/47
Projeto de documento oficial da República de Zâmbia, emitida pelo Escritório de Normalização (The Zambia Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos para uso de glicerina pura. (7 páginas,
disponíveis em inglês). (Palavras chave: glicerina; cosmético).
G/TBT/N/ZMB/48

Projeto de documento oficial da República de Zâmbia, emitida pelo Escritório de Normalização (The Zambia Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos de água potável para consumo humano. (9
páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: água potável; bebida).

