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Esta seção apresenta as mais recentes notificações encaminhadas à Organização Mundial do Comércio (OMC),
relativas á entrada em vigor de projetos de regulamentos técnicos e os procedimentos de avaliação da
conformidade associados, identificadas por país emissor e número. Os textos completos dos regulamentos
técnicos associados a estas notificações poderão ser obtidos no site do Inmetro, no endereço
www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas.
Caso o exportador deseje, poderá receber as notificações referentes aos países e produtos de seu interesse,
em português, por correio eletrônico, inscrevendo-se gratuitamente no serviço Alerta Exportador! Disponível
no site do Ponto Focal de Barreiras Técnicas às Exportações. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail:
barreirastecnicas@inmetro.gov.br.
ÁFRICA DO SUL
G/TBT/N/ZAF/195
Projeto de documento oficial da África do Sul, emitido pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas (Department of
Agriculture, Forestry and Fisheries), propondo Regulamento Técnico relativo à classificação, padrões, marcação,
embalagem, procedimentos de amostragem e métodos de inspeção de frutos do tipo ananás, a serem vendidos na
republica da África do Sul. (13 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: alimento; frutos; abacaxi; ananás).
G/TBT/N/ZAF/196
Projeto de documento oficial da África do Sul, emitido pelo Regulador Nacional de Especificações Obrigatórias (National
Regulator for Compulsory Specification - NRCS), propondo Regulamento Técnico sobre requisitos para tanques de
armazenamento de água quente, para uso doméstico. (8 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: caldeira;
aquecedor; boiler).
G/TBT/N/ZAF/197
Projeto de documento oficial da África do Sul, emitido pelo Regulador Nacional de Especificações Obrigatórias (National
Regulator for Compulsory Specification - NRCS), propondo Regulamento Técnico sobre a alteração da especificação
obrigatória para cabos flexíveis para aparelhos elétricos. (2 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: cabos
flexíveis; aparelhos elétricos; conectores; fibra ótica).
G/TBT/N/ZAF/198
Projeto de documento oficial da África do Sul, emitido pelo Regulador Nacional de Especificações Obrigatórias (National
Regulator for Compulsory Specification - NRCS), propondo Regulamento Técnico (VC 9105) sobre os requisitos de
segurança para ferramentas elétricas, ferramentas motorizadas portáteis, máquinas para gramado e jardins. (7 páginas,
disponíveis em inglês). (Palavras chave: ferramentas; máquinas; jardinagem; gramado).

G/TBT/N/ZAF/199
Projeto de documento oficial da África do Sul, emitido pelo Regulador Nacional de Especificações Obrigatórias (National
Regulator for Compulsory Specification - NRCS), propondo Regulamento Técnico (VC 8035) sobre especificações
compulsórias dispositivos de segurança para aterramento de forma a interromper o circuito se uma tensão perigosa for
detectada. (6 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: fio terra; circuito; tensão; impedância; corrente).
G/TBT/N/ZAF/200
Projeto de documento oficial da África do Sul, emitido pelo Departamento de Comércio e Indústria (Department of
Trade and Industry), propondo Regulamento Técnico (VC8023) sobre requisitos para os modelos de veículos a motor das
categorias M2 e M3, e do tipo micro-ônibus, anteriormente não registrado ou licenciado na África do Sul, concebido ou
adaptado para operar em estradas públicas. (19 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: micro-ônibus; veículo;
motor)
G/TBT/N/ZAF/201
Projeto de documento oficial da África do Sul, emitido pelo Departamento de Comércio e Indústria (Department of
Trade and Industry), propondo Regulamento Técnico sobre lagostas vivas, para consumo humano, que devem ser
colocados à venda, em conformidade com os requisitos da Norma Sul Nacional Africano (SANS) 1680 que se aplica à
pesca, preparação, embalagem, transporte e qualidade de lagostas vivas e aos requisitos de higiene para o produto e
para os funcionários da unidade de embalagem. (9 páginas, disponíveis em inglês). (Palavra chave: lagosta; alimento).
G/TBT/N/ZAF/202
Projeto de documento oficial da África do Sul, emitido pelo Regulador Nacional de Especificações Obrigatórias (National
Regulator for Compulsory Specifications - NRCS), propondo Regulamento Técnico (VC 8056) sobre a alteração da
especificação para pneus para automóveis de passageiros e seus reboques. (3 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras
chave: pneus; automóveis; passageiros).
G/TBT/N/ZAF/203
Projeto de documento oficial da África do Sul, emitido pelo Regulador Nacional de Especificações Obrigatórias (National
Regulator for Compulsory Specifications - NRCS), propondo Regulamento Técnico sobre a alteração da especificação
para pneus para veículos de transporte comercial e seus reboques (trailers). (3 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras
chave: pneus; automóveis; veículos; reboques; trailers).
ARÁBIA SAUDITA
G/TBT/N/SAU/920
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 (Nº SASO ISO
13006:2016), especificando os requisitos, definições, classificação, características e marcação (de maneira irremovível)
para telhas cerâmicas. (49 páginas, disponíveis em Inglês; 53 páginas, disponíveis em Árabe). (Palavras chave: telhas;
cerâmica).
G/TBT/N/SAU/921
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 (Nº. SASO
1473:2016), especificando os requisitos para materiais, qualidade, desempenho funcional, dimensões da bacia sanitária
de cerâmica além da canalização e tipo de bacia (privada). (18 páginas, disponíveis em Inglês). (Palavras chave: bacia
sanitária; privada; descarga).

BRASIL
G/TBT/N/BRA/116/Add.5
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro), com o objetivo de informar a emissão da Portaria Nº 99, 07 de março de 2016, com o objetivo de
proibir a certificação e comercialização no território brasileiro de brinquedos do tipo AcquaDots e Bindeez, que
contenham a substância 1,4 butanodiol, notificada como G/TBT/N/116/Add.4 com o objetivo de salvaguardar acidentes.
Revoga a Portaria Nº 49, 13 de fevereiro de 2008. (Palavra chave: Brinquedo; fármaco; substância química; butanodiol)
G/TBT/N/BRA/339/Add.7
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 99, 07 de março de 2016, com o objetivo de
proibir a certificação e comercialização no território brasileiro de brinquedos do tipo AcquaDots e Bindeez, ou similares
com denominações ainda não identificadas, que contenham a substância 1,4 butanodiol. Revoga a Portaria Nº 49, 13 de
fevereiro de 2008. (Palavra chave: Brinquedo; fármaco; substância química; butanodiol)
G/TBT/N/BRA/408/Rev.1/Add.3
Adendo à Revisão do 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 80, de 4 de março de 2016, que altera os
procedimentos de avaliação da conformidade para materiais de fricção utilizados em Sistemas de freios para veículos
rodoviários (categorias M, N e O), a fim de permitir a avaliação da conformidade dos produtos atualmente disponíveis
no mercado por meio da utilização desta Portaria Nº 80, mantendo as demais disposições das Portarias Nº 17 e Portaria
Nº 55, ambas emitidas pelo Inmetro. (Palavras Chave: Freios; automóveis; materiais de fricção; frenagem)
G/TBT/N/BRA/558/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 expedição Portaria Nº 80, 04 de março de 2016, que altera os
procedimentos de avaliação da conformidade para Materiais de Atrito Para Freios de Veículos Rodoviários Automotores
(categorias M, N e O), notificada como G/TBT/N/BRA/558/Add.1, a fim de fazer alguns ajustes necessários no Anexo
Específico X. (Palavras chave: materiais de fricção; automóveis; Sistemas de freios; veículos rodoviários)
G/TBT/N/BRA/569/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 77, 24 de fevereiro de 2016, que altera os
Procedimentos de Avaliação da Conformidade para bebedouros de água, notificada como G/TBT/N/BRA/569/Add.1,
alterando os artigos 6º e 7º. (Palavras chave: bebedouro; dispensadores; água; energia)
G/TBT/N/BRA/609/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro), com o objetivo de alterar os Procedimentos de Avaliação da Conformidade para lâmpadas LED,
com dispositivo integrado para a base, notificado como G/TBT/N/BRA/609/Add.1 e G/TBT/BRA/609/Add.2, a fim de
reformular o artigo 4º para definir o termo e condições para a comercialização de produtos. (Palavras chave: lâmpada
LED)
G/TBT/N/BRA/658/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro), visando informar a expedição da Portaria Nº 125, 16 de março de 2016, com o objetivo de inserir

o Anexo Específico VII no Regulamento Técnico para embalagem, cisternas móveis e contentores para granel (IBC),
usado para Transporte Terrestre de Produtos perigosos, previamente notificados como G/TBT/N/BRA/658. Comentários
serão aceitos até 4 de Abril de 2016. (Palavras chave: Transporte; Produtos Perigosos; Embalagens; Tanques Portáteis;
Contentores; Granéis; IBC)
G/TBT/N/BRA/667
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), propondo
Regulamento Técnico RDC nº 65, de 2 de Março de 2016, dispondo sobre a atualização do anexo I da Portaria 344/1998,
que diz respeito à inclusão de algumas substâncias na lista de F2 - Drogas Psicotrópicas e Outras Drogas sob controle
especial. (5 páginas, disponíveis em Português). (Palavras chave: medicamentos; Drogas Psicotrópicas)
CANADÁ
G/TBT/N/CAN/405/Rev.1/Add.3
Adendo à Revisão do projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Ministério da Saúde (Department of
Health), estabelecendo os princípios e orientações que devem reger todas as decisões tomadas pelo departamento de
saúde pública do governo do Canadá. Engloba seções sobre a proteção dos dados pessoais e a proteção contra o uso
comercial e apresenta detalhes do processo de revisão para os pedidos apresentados ao departamento de saúde.
Comentários serão aceitos até 13 de Maio de 2016. (Palavras chave: droga; medicamento; controlado; saúde)
G/TBT/N/CAN/429/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Canadá, emitido pela Agência de Saúde do Canadá (Health Canada), com o
objetivo de informar que o Regulamento Técnico notificado como G/TBT/N/CAN/429, adotado em 24 de fevereiro de
2016, como Ordenamento alterando o Cronograma VI do Ordenamento sobre Drogas e Substâncias Controladas.
(Palavras Chave: Medicamentos; substância controlada)
G/TBT/N/CAN/454/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Canadá, emitido pela Agência de Saúde Pública do Canadá (Public Health
Agency of Canada), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico sobre a água potável servida a bordo dos
trens, embarcações, aeronaves e ônibus para proteger o público através da gestão de riscos associados à água fornecida
aos passageiros desses meios de transporte, notificado mediante o documento G/TBT/N/CAN/454 (datado de 25 de
junho de 2015) foi adotado em 23 de março de 2016 e entrará em vigor a partir de 13 de Setembro de 2016. (Palavras
chave: água potável, trens, embarcações, aeronaves, ônibus).
G/TBT/N/CAN/472/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Saúde (Department of Health), com
a finalidade de rever a listagem de hormônios adrenocorticais, no âmbito da Lista de Medicamentos para Prescrição
(PDL), para isentar certos usos de propionato de fluticasona (Fluticasone propionate), em relação ao conjunto de
critérios estabelecidos e acessíveis ao público descritas no ponto C.01.040.3 do Regulamento para Alimentos e
Medicamentos. A alteração proposta notificada por G/TBT/N/CAN/472, de 3 de dezembro de 2015, foi adotada em 26
de fevereiro 2016. (Palavras chave: Medicamentos; substâncias; corticoides)
G/TBT/N/CAN/474/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Saúde (Department of Health), com
a finalidade de informar que a proposta de revisão da Lista de Medicamentos com Prescrição (PDL), para permitir a
utilização de Naloxone como medicamento sem necessidade de prescrição médica, notificada mediante o documento
G/TBT/N/CAN/474 (de 14 de Janeiro de 2016) foi adotada em 22 de março de 2016. (Palavras chave: substância
química; prescrição; medicamento; remédio)

G/TBT/N/CAN/483/Corr.1
Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Inovação, Ciência e Desenvolvimento
Econômico (Department of Innovation, Science and Economic Development), com o objetivo de informar que o
conteúdo do documento G/TBT/N/CAN/483 é idêntico ao contido no documento G/TBT/N/CAN/482. Portanto, a
notificação G/TBT/N/CAN/483 é nula e sem efeito. (Palavra chave: radiocomunicação)
G/TBT/N/CAN/483
Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Inovação, Ciência e Desenvolvimento
Econômico (Department of Innovation, Science and Economic Development), com o objetivo de informar que mediante
o Aviso N.º SMSE 10-16 - lançamento do RSS-134, edição 2 que estabelece os requisitos técnicos para a conformidade
do serviço de comunicação pessoal (SCP). (1 página, disponível em Inglês e Francês) (Palavra chave: Radiocomunicação).
G/TBT/N/CAN/484
Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Saúde (Health Canada), com o objetivo de
propor a alteração do Anexo III do Ordenamento sobre Drogas e Substâncias Controladas, para expandir a lista de
metilfenidato (Methylphenidate), e seus sais incluindo seus derivados, isômeros e análogos, identificados como novas
substâncias psicoativas, com efeitos semelhantes ao metilfenidato, para fins terapêuticos ainda não aprovados pelo
Departamento de Saúde (Health Canadá). (2 páginas, disponíveis em Inglês e Francês) (Palavra Chave: Medicamentos;
Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade; TDAH; narcolepsia; sais)
G/TBT/N/CAN/485
Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Transportes (Department of Transport), com o
objetivo de propor a alteração dos regulamentos para segurança de veículos automotores para alinhar com a
regulamentação dos Estados Unidos, FMVSS 214, através da incorporação por referência das Normas Técnicas 214
(Technical Standards Document - TSD). (10 páginas, disponíveis em Inglês e Francês). (Palavras Chave: Automóveis;
segurança)
G/TBT/N/CAN/486
Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Transportes (Department of Transport), com o
objetivo de propor a alteração dos regulamentos para segurança de veículos automotores, visando alinhar com a
regulamentação dos Estados Unidos, através da incorporação por referência das Normas Técnicas 226 (Technical
Standards Document 226 - TSD; Ejection Mitigation), com medidas preventivas no caso de ejeção. (11 páginas,
disponíveis em Inglês e Francês). (Palavras Chave: Automóveis; segurança)
CHILE
G/TBT/N/CHL/237/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério da Agricultura (Ministerio de Agricultura),
com o objetivo de informar que o Projeto de Resolução do Serviço de Agricultura e Pecuária (Resolución Exenta
Nº1208/2016 Modifica Resolución N° 1.557), que estabelece os requisitos para a avaliação e autorização de pesticidas,
notificada em 10 de Julho de 2013 por intermédio do documento G/TBT/N/CHL/237, foi publicada em sua versão final,
estabelecendo sua entrada em vigor a partir de 10 de setembro de 2016. (Palavras chave: agricultura; pecuária;
pesticida)
G/TBT/N/CHL/337/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério da Saúde (Ministerio de Salud), com o
objetivo de informar a ampliação do prazo para comentários em relação à proposta de alteração das Normas Técnicas

sobre as orientações nutricionais para a Declaração das Propriedades Saudáveis, relacionadas com o Regulamento
Sanitário dos Alimentos, o Decreto Supremo Nº 977/96 do Ministério Saúde, notificada pela Organização Mundial do
Comércio em 14 de janeiro de 2016. (Palavras chave: alimentos; nutrição; saúde)
G/TBT/N/CHL/346
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pela Superintendência de Eletricidade e Combustíveis (Superintendencia
de Electricidad y Combustibles - SEC), propondo Regulamento Técnico que estabelece o procedimento aplicável a todos
os produtos abrangidos pelo sistema de certificação que tenham uma certificação feita no exterior e que cumpram os
protocolos de ensaio estabelecidos no Chile. (4 páginas disponíveis em espanhol). (Palavras chave: reconhecimento;
certificação; produtos elétricos; combustíveis)
G/TBT/N/CHL/347
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pela Superintendência de Eletricidade e Combustíveis (Superintendencia
de Electricidad y Combustibles - SEC), propondo Regulamento Técnico PE Nº 89/1, que estabelece o procedimento de
certificação para isqueiros, de acordo com a norma UNE EN ISO 9994:2006. (14 páginas, disponíveis em espanhol)
(Palavra chave: isqueiros)
CHINA
G/TBT/N/CHN/1170
Projeto de documento oficial da China, emitido pelo Ministério de Proteção Ambiental da China (Ministry of
Environmental Protection of China), propondo Regulamento Técnico sobre a nova Orientação quanto ao escopo
aplicável, tipo de declaração, procedimento, requisitos para os processos, supervisão pós-registro e gestão para novas
substâncias químicas. (131 páginas, disponíveis em chinês) (Palavras chave: registro; categoria; substâncias, Drogas
Químicas)
COLÔMBIA
G/TBT/N/COL/196/Add.4
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, notificado como G/TBT/N/COL/196/Add.1, em 10 de outubro de
2014, que existe um projeto de Resolução mediante o qual há a emissão de uma Guia de avaliação de imunogenicidade
para os medicamentos biológicos em conformidade com as disposições do artigo 22 do Decreto nº 1.782 do Ministério
da Saúde e Proteção Social, estabelecendo um prazo para comentários até o dia 26 de maio de 2016. (Palavras chave:
medicamento; drogas; remédio; sanitário; registro; imunidade)
COREIA DO SUL
G/TBT/N/KOR/629
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 à regra para melhorar razoavelmente o padrão das Instalações
de Fabricantes e importadores de medicamentos. (6 páginas, disponíveis em coreano) (Palavras chave: medicamento;
antibiótico)

G/TBT/N/KOR/630
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 alteração ao regulamento sobre normas de segurança para cosméticos. (8
páginas, disponíveis em coreano) (Palavra chave: cosméticos)
G/TBT/N/KOR/631
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 alteração ao regulamento que estabelece as indicações de rotulagem nas
embalagens dos cosméticos, elaborados mediante a mistura de produtos fabricados ou importados. (5 páginas,
disponíveis em coreano) (Palavra chave: cosméticos)
G/TBT/N/KOR/632
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 alteração ao regulamento que estabelece os critérios para o preparo da
mistura de acordo com a demanda do cliente (cosméticos personalizados), adicionando novos métodos no uso do
metanol e ftalatos. (8 páginas, disponíveis em coreano). (Palavra chave: cosméticos)
G/TBT/N/KOR/633
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 alteração ao regulamento excluindo a posição de impressão do código de
barras na rotulagem de cosméticos, cuja localização será decidida pelos fabricantes, dependendo das propriedades do
produto. (7 páginas, disponíveis em coreano). (Palavra chave: cosméticos)
G/TBT/N/KOR/634
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pela Agência de Pesquisa da Rádio Nacional (National Radio
Research Agency - RRA), propondo a revisão dos requisitos contidos no regulamento proposto para equipamento de
rádio para o Serviço de Telecomunicações. (8 páginas, disponíveis em coreano) (Palavras chave: telecomunicações;
rádio)
EGITO
G/TBT/N/EGY/94/Rev.1/Corr.1
Correção da revisão do projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade
(Egyptian Organization for Standardization and Quality - EOS), com o objetivo de informar que na notificação
G/TBT/N/EGY/94/Rev.1, o item 9 foi modificado, em relação à data proposta de adoção. (Palavra chave: Lápis; cor;
madeira; grafite)
G/TBT/N/EGY/111/Corr.1
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality - EOS), com o objetivo de informar que o item 9 do documento G/TBT/N/EGY/111, sobre os
requisitos e marcação para telhas cerâmicas extrudadas, foi corrigido em relação à data proposta para a entrada em
vigor. (Palavras chave: telha; cerâmica)
G/TBT/N/EGY/112/Corr.1
Correção do projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian
Organization for Standardization and Quality - EOS), com o objetivo de informar que na notificação G/TBT/N/EGY/112, o
item 9 foi modificado, em relação à data proposta de adoção. (Palavras chave: telha; cerâmica; revestimento)

G/TBT/N/EGY/113/Corr.1
Correção do projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian
Organization for Standardization and Quality - EOS), com o objetivo de informar que na notificação G/TBT/N/EGY/113, o
item 9 foi modificado, em relação à data proposta de adoção. (Palavras chave: detergente; material de limpeza;
rotulagem)
G/TBT/N/EGY/131
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality - EOS), informando a emissão do Decreto Ministerial Nº 691/2015 (3 páginas, disponíveis
em árabe), determinando o cumprimento obrigatório do regulamento técnico ES ES375/2015, sobre os requisitos
mínimos para o projeto, fabricação, desempenho, manipulação, ensaios, manutenção e recarga de extintores portáteis,
que funcionam com dióxido de carbono e possuem um corpo feito de aço sem solda, com capacidades de 2, 3, 5 e 6 kg.
(81 páginas, disponíveis em árabe) (Palavras chave: extintores portáteis; aço)
G/TBT/N/EGY/132
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), informando a emissão do Decreto Ministerial Nº 691/2015 (3 páginas, disponíveis em
árabe), dando um período de transição de seis meses para cumprir o Regulamento ES 780-1/2015, sobre a concepção,
manufatura, inspeção e ensaio de cilindros de gás sem costura e recarregáveis. (55 páginas, disponíveis em árabe)
(Palavras chave: cilindros; gás; aço)
G/TBT/N/EGY/133
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), informando a emissão do Decreto Ministerial Nº 692/2015, que obriga o cumprimento dos
Regulamentos ES 7773/2014 - Requisitos de desempenho (96 páginas, disponíveis, em inglês), e ES 7774/2014 Especificações de segurança (56 páginas, disponíveis, em inglês), por parte dos produtores e importadores de lâmpadas
LED com um período de transição de seis meses. (Palavras chave: lâmpada; LED)
G/TBT/N/EGY/134
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), informando a emissão do Decreto Ministerial Nº 692/2015 (3 páginas, disponíveis em
árabe), dando um período de transição de doze meses para fabricantes e importadores cumprirem o Regulamento ES
7935/2015 (45 páginas, disponíveis em inglês), sobre disposições para indicadores de direção para veículos e seu
trailers. (Palavras chave: indicador de direção; veículo; carro; trailer)
G/TBT/N/EGY/135
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), informando a emissão do Decreto Ministerial Nº 692/2015 (3 páginas, disponíveis em
árabe), dando um período de transição de doze (12) meses para fabricantes e importadores cumprirem o Regulamento
ES 7931/2015 (179 páginas, disponíveis em inglês), sobre vidros de segurança e sua respectiva instalação em janelas e
para-brisas para veículos rodoviários. (Palavras chave: vidro; veículo; carro; trailer; para-brisa)
G/TBT/N/EGY/136
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), informando a emissão do Decreto Ministerial Nº 692/2015 (3 páginas, disponíveis em
árabe), dando um período de transição de doze (12) meses para fabricantes e importadores cumprirem o Regulamento
ES 7948/2015 (35 páginas, disponíveis em inglês), sobre dispositivo de acoplamento fechado (close-coupling device -

CCD), que automaticamente oferece espaço suficiente entre os corpos dos veículos rodoviários tratores e reboques.
(Palavras chave: acoplamento; trator; reboque; veículo; carro; trailer)
G/TBT/N/EGY/137
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), informando a emissão do Decreto Ministerial Nº 692/2015 (3 páginas, disponíveis em
árabe), dando um período de transição de doze (12) meses para fabricantes e importadores cumprirem o Regulamento
ES 7938/2015 (303 páginas, disponíveis em inglês), sobre veículos das categorias M2, M3, N e O1 no que diz respeito à
travagem (frenagem). (Palavras chave: frenagem; veículo; carro)
G/TBT/N/EGY/138
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), informando a emissão do Decreto Ministerial Nº 692/2015 (3 páginas, disponíveis em
árabe), dando um período de transição de doze (12) meses para fabricantes e importadores cumprirem o Regulamento
ES 7936/2015 (55 páginas, disponíveis em inglês), sobre luzes de presença traseiras indicadoras de frenagem e luzes de
emergência (emissões de perigo; pisca alerta; diferentes de mudança de direção), destinadas a veículos rodoviários.
(Palavras chave: frenagem; veículo; carro; farol; luzes de emergência; farol)
G/TBT/N/EGY/139
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), informando a emissão do Decreto Ministerial Nº 692/2015 (3 páginas, disponíveis em
árabe), dando um período de transição de doze (12) meses para fabricantes e importadores cumprirem o Regulamento
ES 7952/2015 (51 páginas, disponíveis em inglês), sobre sistema de aquecimento para veículos rodoviários das
categorias M, N e O. (Palavras chave: sistema de aquecimento; veículo; carro)
G/TBT/N/EGY/140
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), informando a emissão do Decreto Ministerial Nº 692/2015 (3 páginas, disponíveis em
árabe), dando um período de transição de doze (12) meses para fabricantes e importadores cumprirem o Regulamento
ES 7953/2015 (59 páginas, disponíveis em inglês), sobre disposições relativas à homologação de lâmpadas LED para uso
em lanternas de marcha ré para veículos rodoviários e seus reboques. (Palavras chave: farol; lanterna de marcha ré;
reboque; veículo; carro)
G/TBT/N/EGY/141
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), informando a emissão do Decreto Ministerial Nº 692/2015 (3 páginas, disponíveis em
árabe), dando um período de transição de doze (12) meses para fabricantes e importadores cumprirem o Regulamento
ES 7934/2015 (72 páginas, disponíveis em inglês), sobre faróis de veículos rodoviários equipados com lâmpadas de
halogêneo. (Palavras chave: farol; lanterna; lâmpada; veículo; carro)
G/TBT/N/EGY/142
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), informando a emissão do Decreto Ministerial Nº 692/2015 (3 páginas, disponíveis em
árabe), dando um período de transição de doze (12) meses para fabricantes e importadores cumprirem o Regulamento
ES 7940/2015 (48 páginas, disponíveis em inglês), sobre a instalação de tanques para combustíveis líquidos para
veículos das categorias M, N e O, no que diz respeito à prevenção dos riscos de incêndio. (Palavras chave: farol;
combustível; tanque; veículo; carro)

G/TBT/N/EGY/143
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), informando a emissão do Decreto Ministerial Nº 692/2015 (3 páginas, disponíveis em
árabe), dando um período de transição de doze (12) meses para fabricantes e importadores cumprirem o Regulamento
ES 7933/2015 (58 páginas, disponíveis em inglês), sobre painéis de identificação da traseira dos veículos rodoviários
pesados e longos. (Palavras chave: painel; veículo longo)
G/TBT/N/EGY/144
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), informando a emissão do Decreto Ministerial Nº 692/2015 (3 páginas, disponíveis em
árabe), dando um período de transição de doze (12) meses para fabricantes e importadores cumprirem o Regulamento
ES 7932/2015 (48 páginas, disponíveis em inglês), sobre placas de identificação da traseira de veículos de marcha lenta
(por construção) e seus reboques. (Palavras chave: painel; placa; veículo rodoviário; reboque; trailer)
G/TBT/N/EGY/145
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), informando a emissão do Decreto Ministerial Nº 692/2015 (3 páginas, disponíveis em
árabe), dando um período de transição de doze (12) meses para fabricantes e importadores cumprirem o Regulamento
ES 7949/2015 (39 páginas, disponíveis em inglês), sobre disposições uniformes relativas à homologação das marcações
retro-refletoras para veículos da categoria M, N e O. (Palavras chave: marcação retro-refletora)
G/TBT/N/EGY/146
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), informando a emissão do Decreto Ministerial Nº 692/2015 (3 páginas, disponíveis em
árabe), dando um período de transição de doze (12) meses para fabricantes e importadores cumprirem o Regulamento
ES 7939/2015 (39 páginas, disponíveis em inglês), sobre disposições uniformes relativas à homologação de lâmpadas de
marcha ré (M,N,O,T) e de manobras (M,N) para veículos a motor e seus reboques. (Palavras chave: lâmpadas; sistema
de manobras; veículo rodoviário; automóvel)
G/TBT/N/EGY/147
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), informando a emissão do Decreto Ministerial Nº 692/2015 (3 páginas, disponíveis em
árabe), dando um período de transição de doze (12) meses para fabricantes e importadores cumprirem o Regulamento
ES 7947/2015 (36 páginas, disponíveis em inglês), sobre disposições uniformes relativas à homologação de luzes de
presença laterais dos veículos a motor e seus reboques. (Palavras chave: veículo; luzes de presença; reboque; trailer)
G/TBT/N/EGY/148
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), informando a emissão do Decreto Ministerial Nº 692/2015 (3 páginas, disponíveis em
árabe), dando um período de transição de doze (12) meses para fabricantes e importadores cumprirem o Regulamento
ES 7951/2015 (34 páginas, disponíveis em inglês), sobre disposições uniformes relativas à homologação de caminhãotanque das categorias N e O no que diz respeito à estabilidade. (Palavras chave: veículo; caminhão-tanque; cisterna;
capotagem)
G/TBT/N/EGY/149
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), informando a emissão do Decreto Ministerial Nº 692/2015 (3 páginas, disponíveis em

árabe), dando um período de transição de doze (12) meses para fabricantes e importadores cumprirem o Regulamento
ES 7950/2015 (27 páginas, disponíveis em inglês), sobre disposições uniformes relativas à homologação de veículos
destinados ao transporte de mercadorias perigosas no que diz respeito às suas características de construção específicas.
(Palavras chave: veículo; produtos perigosos; transporte)
G/TBT/N/EGY/150
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), informando a emissão do Decreto Ministerial Nº 692/2015 (3 páginas, disponíveis em
árabe), dando um período de transição de doze (12) meses para fabricantes e importadores cumprirem o Regulamento
ES 7937/2015 (144 páginas, disponíveis em inglês), sobre disposições uniformes relativas à homologação de veículos das
categorias L, M, N e O no que diz respeito à compatibilidade eletromagnética. (Palavras chave: veículo; transporte)
G/TBT/N/EGY/151
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), informando a emissão do Decreto Ministerial Nº 692/2015 (3 páginas, disponíveis em
árabe), dando um período de transição de doze (12) meses para fabricantes e importadores cumprirem o Regulamento
ES 7930/2015 (114 páginas, disponíveis em inglês), sobre disposições uniformes relativas à homologação de veículos das
categorias M, N, O, L2, L4, L5, L6, L7 e T, no que diz respeito à instalação cintos de segurança, sistemas de retenção, e
sistemas Isofix de retenção para crianças, destinados aos ocupantes de veículos a motor. (Palavras chave: veículo;
transporte; cinto de segurança; sistema de retenção)
G/TBT/N/EGY/152
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), informando a emissão do Decreto Ministerial Nº 691/2015 (1 página, disponível em
árabe), dando um período de transição de seis (6) meses para fabricantes e importadores cumprirem o Regulamento ES
904/2015 (29 páginas, disponíveis em inglês), sobre requisitos para eletrodomésticos e aparatos similares do tipo
aspiradores e aparelhos usados para limpeza por sucção à água. (Palavra chave: aspirador)
EQUADOR
G/TBT/N/ECU/59/Add.5
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização (Instituto Ecuatoriano de
Normalización - INEN), com o objetivo de informar a revisão do regulamento técnico RTE INEN 051 (1R), sobre
definições, requisitos técnicos e ensaios para avaliação da conformidade para panelas de pressão de uso doméstico,
notificado como G/TBT/N/ECU/59/Add.2, em 21 de Novembro de 2013, emitido nos termos da Resolução N° 16037, de
22 de Fevereiro de 2016, publicada no Diário Oficial N º 701 de 29 de fevereiro de 2016. (Palavra chave: panelas de
pressão; utensílio doméstico)
G/TBT/N/ECU/97/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização (Instituto Ecuatoriano de
Normalización - INEN), com o objetivo de informar a alteração do Regulamento Técnico RTE INEN 004 Parte 3, sobre o
estabelecimento dos requisitos para sinais de trânsito, notificado mediante o documento G/TBT/N/ECU/97/Add.1, de
30 de março de 2015, emitida nos termos da Resolução Nº 16.022, de 21 de janeiro de 2016, e publicada no Diário
Oficial N° 698 de 24 de fevereiro, 2016. (Palavras chave: sinal de trânsito; sinalização rodoviária; placas; semáforo;
radar)

G/TBT/N/ECU/177/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização (Instituto Ecuatoriano de
Normalización - INEN), com o objetivo de informar a alteração do Regulamento Técnico (RTE INEN 136), sobre
motocicletas, notificado como G/TBT/N/ECU/177/Add.1 de 3 de Novembro de 2014, emitido nos termos da Resolução
N° 16038, de 22 de Janeiro de 2016, publicada no Registro Oficial N° 701, de 29 de fevereiro de 2016. (Palavra chave:
motocicletas)
ESTADOS UNIDOS
G/TBT/N/USA/390/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial dos estados Unidos, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos
(Food and Drug Administration - FDA), do Serviço de Saúde Humana (Health and Human Services - HHS), com o objetivo
de informar a adoção da regulamentação final que proíbe o uso de certos materiais bovinos visando o risco potencial de
encefalopatia espongiforme bovina (bovine spongiform encephalopathy - BSE), na alimentação humana, incluindo
suplementos alimentares e cosméticos. Esta regra entrará em vigor em 18 de Abril de 2016. (Palavra chave:
encefalopatia espongiforme; bovina; carne; alimento)
G/TBT/N/USA/661/Add.5
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 suplementação da informação proposta para tratar certos produtos de
refrigeração (miscellaneous refrigeration products - MREFs), incluindo refrigeradores e a combinação de outros
produtos de refrigeração, além de propor definições específicas das categorias de produtos que se enquadram no tipo
de produto MREF. Além disso, DOE propõe alterar as definições atuais para frigoríficos, refrigeradores e congeladores, e
freezers. Comentários serão aceitos até 4 de Abril de 2016. (Palavras chave: frigoríficos; refrigeradores; congeladores;
freezers)
G/TBT/N/USA/720/Add.4
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos
(Food and Drug Administration - FDA), do Serviço para a Saúde Humana (Health and Human Services - HHS), com o
objetivo de informar a versão final do estabelecimento de um sistema de identificação único para dispositivos médicos,
visando incluir um dispositivo identificador exclusivo (Unique Device Identification - UDI). Esta alteração técnica atualiza
o endereço de e-mail associado com o sistema de UDI da FDA, permitindo a obtenção de informações, apoio e
assistência sobre dispositivos médicos, através da sua distribuição e uso, garantindo a coerência com os requisitos do
Ordenamento Federal que regulamenta Alimentos, Medicamentos e Cosméticos (FD & C Act), em vigor desde 4 de
março de 2016. (Palavras chave: dispositivos médicos; rotulagem; identificador exclusivo)
G/TBT/N/USA/801/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Serviço de Comercialização Agrícola
(Agricultural Marketing Service - AMS), do Departamento de Agricultura (Department of Agriculture - USDA), com o
objetivo de informar a versão final do Regulamento Técnico sobre Rotulagem do País de Origem, em relação aos
produtos derivados de animais abatidos, para remover músculo de corte bovino, corte suíno, carne picada ou moída, da
obrigatoriedade quanto à rotulagem do país de origem. (Palavras chave: carne; músculo; bovino; suíno; origem;
rotulagem)
G/TBT/N/USA/854/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 anunciar uma reunião pública em 21 de Abril de 2016, para receber comentários até
23 de Maio de 2016, sobre as normas propostas e análises associadas de padrões para boilers comerciais. (Palavras
chave: boilers comerciais; energia; padrões)
G/TBT/N/USA/874/Add.4
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e Energias
Renováveis (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia (Department of
Energy - DOE), com o objetivo de informar a revisão do modelo de embarque usado na análise da proposta de
regulamentação para lâmpadas para serviços gerais. (Palavra chave: lâmpada; energia)
G/TBT/N/USA/874/Add.5
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 anunciar uma reunião pública para receber comentários sobre estes padrões
propostos e análises associadas aos resultados das normas de conservação de energia prescritas para vários produtos
de consumo e certos equipamentos industriais e comerciais, incluindo lâmpadas de serviços gerais (GSL). Comentários
também serão aceitos após a reunião até 16 de maio de 2016. (Palavra chave: lâmpada; energia)
G/TBT/N/USA/925/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Serviço de Comercialização Agrícola
(Agricultural Marketing Service - AMS), do Departamento de Agricultura (Department of Agriculture - USDA), com o
objetivo de informar as alterações administrativas sobre os avanços nas práticas comerciais de padrões para cortes de
carne bovina, em vigor desde 1 de março de 2016. (Palavras chave: alimento; carne; bovina)
G/TBT/N/USA/980/Add.1/Corr.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e Energias
Renováveis (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia (Department of
Energy - DOE), com o objetivo de informar que a versão final do 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, foi editada com erro relativo à data de
vigência, que deve ser corrigida para 23 de Março de 2016. (Palavras chave: bomba; hidráulica; energia)
G/TBT/N/USA/995/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão de Segurança de Produtos para
Consumo (Consumer Product Safety Commission - CPSC), com o objetivo de informar a alteração do Padrão de
Segurança para materiais arquitetônicos para vidraças, para substituí-los pelos procedimentos de ensaio contidos na
norma voluntária ANSI Z97.1-2015 (American National Standard for Safety Glazing Materials Used in Buildings--Safety
Performance Specifications and Methods of Test), efetivo a partir de 22 de Abril de 2016. (Palavras chave: vidro; vidraça;
material; construção)
G/TBT/N/USA/1008/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão de Segurança para Produtos de
Consumo (Consumer Product Safety Commission), com o objetivo de informar a alteração em relação à avaliação da
conformidade por terceira parte, para incluir o padrão de segurança mais rigoroso para equipamentos portáteis do tipo
cadeira com gancho para encaixe, destinada a alimentação de bebês (hook-on chairs), efetivo a partir de 28 de
setembro de 2016. (Palavras chave: criança; infantil; cadeira; gancho; alimentação)

G/TBT/N/USA/1011/Add.4
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção Ambiental
(Environmental Protection Agency - EPA), e a Administração para Segurança de Tráfico em Rodovia Nacional (National
Highway Traffic Safety Administration - NHTSA), do Departamento de Transporte (Department of Transportation - DOT),
com o objetivo de anunciar a oportunidade para comentários sobre redução das emissões de gases de efeito estufa e do
consumo de combustível, para os novos veículos rodoviários pesados e motores, exigências potenciais para as
auditorias, testes de confirmação, aplicabilidade das normas de emissão e responsabilidades de certificação para os
reboques, veículos de planador, kits de planador, e finalmente, sobre automóveis usados para corridas, passiveis de
serem aceitos até 1 de abril de 2016. (Palavras chave: motor; veículo automotivo; efeito estufa; gases; Impacto
Ambiental)
G/TBT/N/USA/1061/Add.1
Adendo ao documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão Federal de Comércio (Federal Trade
Commission - FTC), com o fito de estender, até 3 de Junho de 2016, o prazo para comentários em relação à revisão dos
Guias para joias, metais preciosos e Indústrias de estanho. (Palavras chave: joias; metais preciosos; estanho)
G/TBT/N/USA/1062/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e Energias
Renováveis (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia (Department of
Energy - DOE), com o objetivo de informar que o período de comentários sobre a proposta de novas regras de
conservação de energia para vários produtos de consumo e certos equipamentos industriais e comerciais, incluindo
ventiladores de teto no âmbito do Programa de Conservação de Energia foi estendido até 14 de Abril de 2016. (Palavras
chave: ventilador; ar condicionado; energia)
G/TBT/N/USA/1067/Add.2
Adendo ao Projeto de Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório do Conselho Geral (Office of the
General Counsel), do Departamento de Energia (Department of Energy - DOE), com o objetivo de informar a extensão,
até 14 de Março de 2016, do período para comentários relativos ao Regulamento sobre a exigência de certificação de
admissibilidade para qualquer produto ou equipamento sujeito a um padrão de conservação de energia aplicável, a ser
fornecida ao DOE, antes da importação. (Palavras Chave: energia; certificação; admissibilidade)
G/TBT/N/USA/1071/Add.1
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Inspeção de Grãos, Frigoríficos e Currais (Grain
Inspection, Packers and Stockyards Administration - GIPSA), do Departamento de Agricultura (Department of Agriculture
- USDA), propondo a extensão, até 25 de abril de 2016, do período de comentários para a sua regra proposta (81 FR
3970), a fim de cumprir com as alterações ao Ordenamento sobre Padrões de grãos para os Estados Unidos (USGSA),
produzido por intermédio do Ordenamento para Desautorizações na Agricultura de 2015. (7 páginas, disponíveis em
inglês). (Palavras chave: grãos; padrões)
G/TBT/N/USA/1071/Add.1/Corr.1
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Inspeção de Grãos, Frigoríficos e Currais (Grain
Inspection, Packers and Stockyards Administration - GIPSA), do Departamento de Agricultura (Department of Agriculture
- USDA), com o objetivo de informar a correção do preâmbulo da regra proposta para extensão do período de
comentários, publicado pela GIPSA, revisando regulamentações existentes e adicionando novas regras ao Ordenamento
para padrões de grãos dos Estados Unidos. O período para comentários está incorreto. A vigência se deu a partir de 1 de
março de 2016. (Palavras chave: alimento; grãos; padrões)

G/TBT/N/USA/1077/Add.1
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Conselho de Recursos Aéreos (Air Resources Board), da Agência de
Proteção Ambiental do Estado da Califórnia (Environmental Protection Agency, State of California), com o objetivo de
informar as alterações propostas para o código de encanamento da Califórnia, capítulo 4 sobre Canalizações e
Acessórios de Fixação. (Palavra chave: água; urinol; descarga; canalização; encanamento)
G/TBT/N/USA/1078/Corr.1
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração da Aviação Federal (Federal Aviation Administration
- FAA), corrigindo o número da alteração da regra final publicada em 16 de fevereiro de 2016 que, alterou certas normas
de aero navegabilidade para aviões da categoria transporte, para atualizar as normas de segurança contra incêndio para
compartimentos de carga da Classe B; o estabelecimento de normas de segurança contra incêndio para um novo tipo de
compartimento de carga, Classe F; e atualizar os padrões relacionados a extintores de incêndio, eliminando certas
diferenças regulamentares entre as normas de aero navegabilidade da FAA e da Agência Europeia para a Segurança da
Aviação (AESA). (Palavra chave: avião; incêndio; carga; transporte)
G/TBT/N/USA/1078
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração da Aviação Federal (Federal Aviation Administration
- FAA), propondo Regulamento Técnico que altera as regras de aero navegabilidade para aviões da categoria de
transporte, visando atualizar as normas de segurança contra incêndio para compartimentos de carga da Classe B; o
estabelecimento de normas de segurança contra incêndio para um novo tipo de compartimento de carga, Classe F; e
atualizar os padrões relacionados a extintores. (7 páginas, disponíveis em Inglês). (Palavra chave: avião; incêndio; carga;
transporte)
G/TBT/N/USA/1079
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Gabinete do Procurador-Geral, Estado de Vermont (Office of the
Attorney General, State of Vermont), propondo Regulamento Técnico que fornece detalhes específicos para a
implementação dos requisitos de rotulagem para alimentos produzidos com engenharia genética, a proibição de
utilização de certos termos para descrever os alimentos produzidos com engenharia genética e as isenções, tanto das
exigências de rotulagem e quanto proibição. (9 páginas, disponíveis em Inglês). (Palavra chave: rotulagem; engenharia
genética; alimento)
G/TBT/N/USA/1079/Corr.1
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Gabinete do Procurador-Geral, Estado de Vermont (Office of the
Attorney General, State of Vermont), com o objetivo de informar a correção dos itens 4, 5, 6, 7 e 9, notificados por meio
do documento G/TBT/N/USA/1079, que fornece detalhes específicos para a implementação dos requisitos de rotulagem
para alimentos produzidos com engenharia genética. (Palavra chave: rotulagem; engenharia genética; alimento)
G/TBT/N/USA/1080
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug
Administration - FDA), do Serviço de Saúde Humana (Health and Human Services - HHS), propondo Regulamento
Técnico que visa classificar os sistemas para fixação da coluna cervical posterior (dispositivos utilizados para
proporcionar imobilização e estabilização da coluna cervical) e continuar a exigir a notificação de pré-comercialização,
para fornecer uma garantia razoável de segurança e eficácia do dispositivo. (7 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras
chave: coluna cervical; parafusos; placas; dispositivos; equipamentos médicos)

G/TBT/N/USA/1081
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Segurança no Trânsito das Estradas Nacionais
(National Highway Traffic Safety Administration - NHTSA), Departamento de Transportes (Department of Transportation
- DOT), propondo Regulamento Técnico que visa alterar o padrão de segurança (FMVSS Nº. 305) dos veículos para
expandir os requisitos de desempenho, além da adoção de requisitos de segurança elétrica para proteger contra o
contato direto e indireto de fontes de alta tensão durante a operação cotidiana de veículos movidos a energia elétrica.
(30 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: veículos elétricos; tensão; segurança)
G/TBT/N/USA/1082
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Segurança no Trânsito das Estradas Nacionais
(National Highway Traffic Safety Administration - NHTSA), Departamento de Transportes (Department of Transportation
- DOT), propondo a alteração da regra 49 CFR parte 595, subparte C, sobre modificações do veículo para acomodar as
pessoas com deficiência, facilitando a mobilidade dos motoristas com deficiência física e passageiros. (6 páginas,
disponíveis em inglês). (Palavras chave: transporte; deficiente físico; veículo; adaptação; capota)
G/TBT/N/USA/1083
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Conselho de Recursos Atmosféricos da Califórnia (California Air
Resources Board), propondo Regulamento sobre sistema ignição por faísca para embarcações, definindo normas de
emissões evaporativas mais rigorosas, incluindo disposições relativas à certificação, rotulagem, fiscalização e recall. (18
páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: emissões; meio ambiente; motor; faísca; ignição)
G/TBT/N/USA/1084
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),
propondo Regulamento voltado para o Programa de Conservação de Energia para determinados equipamentos
industriais e comerciais, contemplando os procedimentos de ensaio para equipamento do tipo boilers de baixa pressão
com aplicação em edifícios. (39 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: boiler; caldeira; energia)
G/TBT/N/USA/1085
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),
propondo Regulamento sobre procedimentos de ensaio para certas categorias de lâmpadas de serviços gerais. (10
páginas, disponíveis em Inglês). (palavras chave: lâmpadas; diodo; LED; fluorescentes; compactas ; LFC; incandescentes;
GSILs; energia)
G/TBT/N/USA/1086
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão Federal de Comunicações (Federal Communications
Commission - FCC), propondo Regulamento destinado a permitir que fabricantes, inovadores e outros desenvolvedores
de produtos eletrônicos de consumo fabriquem dispositivos ou soluções de software que navegue pelo universo da
programação de vídeo multicanal com uma interface competitiva e novas regras para autorizar os consumidores a
escolherem como desejam acessar a programação de vídeo multicanal. Comentários serão aceitos até 15 de abril de
2016. (Palavra chave: telecomunicações; canal; vídeo; programação)
G/TBT/N/USA/1087
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão Reguladora Nuclear (Nuclear Regulatory Commission NRC), propondo Regulamento sobre a alteração da regulamentação para incorporar revisões de três guias
regulamentares (RGs), publicados pela Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos, que permitiriam o uso de casos

como alternativa aos padrões de engenharia para a construção, inspeção em serviço e em testes de componentes de
usinas nucleares. O NRC está solicitando comentários sobre esta regra proposta e sobre as minutas das três RGs
propostas a serem incorporadas por referência. (19 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: usina; nuclear;
engenharia)
G/TBT/N/USA/1088
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Departamento de Saúde (Department of Health), Agência de
Promoção da Saúde para o Controle e Prevenção de Doenças no Estado de Utah (Disease Control and Prevention,
Bureau of Health Promotion, State of Utah), propondo Regulamento esclarecendo os requisitos sobre a substância
padrão para cigarros eletrônicos e produtos similares. (6 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: cigarro;
tabaco)
G/TBT/N/USA/1089
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção Ambiental, (Environmental Protection
Agency), Conselho de Recursos Ambientais do Estado da Califórnia (Air Resources Board, State of California), propondo
Regulamento Técnico sobre peças de reposição e procedimento de avaliação para filtros de partículas diesel, planejadas
como partes modificadas para modelos do ano 2007 até 2009. (6 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave:
motores; diesel; veículo; filtros; partículas)
G/TBT/N/USA/1090
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório Executivo de Serviços e Saúde Humanos (Executive Office
of Health and Human Services), do Departamento de Saúde Pública do Estado de Massachusetts (Department of Public
Health, State of Massachusetts), propondo Regulamento Técnico sobre os requisitos de rotulagem utilizados nas
etiquetas de advertência de sacos plásticos, filme plástico, materiais de embalagem e acessórios (3 páginas, disponíveis
em Inglês) (Palavras chave: filme, plástico; materiais de embalagem).
G/TBT/N/USA/1091
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório Executivo de Proteção e Segurança Públicas (Executive
Office of Public Safety and Security), do Departamento de Segurança Pública do Estado de Massachusetts (Department
of Public Safety, State of Massachusetts), propondo Regulamento Técnico sobre disposições existentes, requisitos,
melhores práticas e regras de segurança conhecidas, assegurando a capacidade de resposta e a responsabilização para
dispositivos utilizados para diversão (para palco, teatro, encenação). (3 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave:
iluminação de palcos; diversão)
G/TBT/N/USA/1092
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug
Administration - FDA), do Serviço de Saúde Humana (Health and Human Services - HHS), propondo Regulamento
Técnico que trata do banimento de luvas cirúrgicas tratadas com qualquer pó, utilizadas em procedimentos médicos.
Comentários serão aceitos até 20 de junho de 2016. (16 páginas, disponíveis em Inglês). (Palavras chave: luvas
cirúrgicas; borracha)
G/TBT/N/USA/1093
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão para a Segurança dos Produtos de Consumo (Consumer
Product Safety Commission - CPSC), propondo Regulamento Técnico aprovando uma Declaração de Política sobre a
exigência de um certificado de avaliação da conformidade (General Conformity Assessment Certificate - GCC), de artigos
de vestuário adulto isentos de testes segundo o padrão de inflamabilidade do vestuário da CPSC. (2 páginas, disponíveis
em Inglês). (Palavras chave: vestuário; roupa; inflamabilidade)

G/TBT/N/USA/1094
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão Federal de Comunicações (Federal Communications
Commission - FCC), propondo Regulamento Técnico visando melhorar a qualidade dos dados enviados para Dispositivos
Fixos de Espaço Branco (frequências atribuídas a um serviço de radiodifusão, não utilizados localmente), que operam
em frequências não utilizadas nas bandas de TV, e minimizar interferências a serviços protegidos. (7 páginas, disponíveis
em Inglês). (Palavras chave: radiodifusão; frequência)
G/TBT/N/USA/1095
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Serviço Nacional de Pesca Marinha (National Marine Fisheries
Service - NMFS), Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA), propondo Regulamento Técnico sobra revisão da regra final do Ordenamento para a Informação ao Consumidor
quanto a Proteção dos Golfinhos, de forma a aumentar os requisitos da documentação que demonstra a exatidão dos
rótulos em relação à proteção dos golfinhos nos produtos de atum. Esta regra encontra-se em vigor desde 22 de março
de 2016, à exceção da Instrução Nº 2 que se efetivará em 21 de maio de 2016. Comentários serão aceitos até 22 de Abril
de 2016. (6 páginas, disponíveis em Inglês). (Palavras chave: atum; pescaria; peixe; golfinho)
FEDERAÇÃO RUSSA
G/TBT/N/RUS/47
Projeto de documento oficial da Rússia, emitido pela Comissão Econômica da Eurásia (Eurasian Economic Commission),
propondo a alteração do Regulamento Técnico da União Aduaneira (CU TR 022/2011), sobre a rotulagem dos gêneros
alimentícios, estabelecendo requisitos para evitar o engano de consumidores por meio da remoção de ambiguidades na
interpretação da redação dos requisitos e esclarecimentos sobre os termos utilizados. (1 página, disponível em Russo)
(Palavras chave: alimento; comida; conserva)
G/TBT/N/RUS/48
Projeto de documento oficial da Rússia, emitido pela Comissão Econômica da Eurásia (Eurasian Economic Commission),
propondo Regulamento Técnico sobre a Resolução do Governo N.º 930 de 2015/03/09, de alterações na lista única de
mercadorias sujeitas à certificação obrigatória, que foi acrescida de cimento portland (portland cement), cimentos
aluminosos (aluminous cement), cimentos de altos fornos (slag cement), cimento supersulfatado (super sulphate
cement) e outros cimentos hidráulicos (hydraulic cements), corados ou não. (1 página, disponível em russo) (Palavras
chave: cimento; construção)
ÍNDIA
G/TBT/N/IND/44/Add.4
Adendo ao projeto de documento oficial da Índia, emitido pelo Departamento de Eletrônica e Tecnologia da Informação
(Department of Electronics and Information Technology), com o objetivo de informar que foi feita uma alteração no
Ordenamento notificado como G/TBT/N/IND/44 (19 de outubro de 2012), sobre os requisitos para o registro obrigatório
das mercadorias, como Eletrônicos e Bens de Informática, relativa ao novo local de fabricação para os fabricantes já
registrados ao abrigo do Programa de Registro Obrigatório. (Palavras chave: eletrônica; registro; informática)
G/TBT/N/IND/47/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial da Índia, emitido pelo Departamento de Eletrônica e Tecnologia da Informação
(Department of Electronics & Information Technology), com o objetivo de informar que a Índia ampliou a data de
implementação do Ordenamento para produtos selecionados no Ordenamento de 2012, conforme comunicação datada
de 30 de novembro de 2015, do Departamento de Eletrônica e Tecnologia da Informação. (Palavras chave: eletrônicos;
informação)

G/TBT/N/IND/54
Projeto de documento oficial da Índia, emitido pela Autoridade responsável pelos padrões de segurança alimentar
(Department of Industrial Policy and Promotion - DIPP), propondo Regulamento sobre controle de qualidade para
capacitores elétricos. (5 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: capacitores elétricos)
INDONÉSIA
G/TBT/N/IDN/103/Rev.1
Revisão do projeto de documento oficial da República Indonésia, emitido pela Direção Geral dos Correios e da
Tecnologia da Informação e Comunicação (Directorate General of Postal and Information and Communication
Technology - ICT), Recursos e Equipamentos (Resources and Equipment), Ministério das Comunicações e Tecnologia da
Informação (Ministry of Communication and Information Technology), propondo Regulamento Técnico Nº 27/2015,
relativo aos requisitos técnicos do equipamento e/ou dispositivos de telecomunicações baseada em padrões da
tecnologia de evolução no longo prazo. (31 páginas, em indonésio) (Palavras Chave: tecnologia; telecomunicações;
informação)
G/TBT/N/IDN/104/Rev.1
Revisão do projeto de documento oficial da Indonésia, emitido pela Direção Geral de Metais, Máquinas, Transporte e
Eletrônicos (Directorate General of Metal, Machinery, Transportation and Electronics), do Ministério da Indústria
(Ministry of Industry), propondo Regulamento Técnico nos termos e métodos de cálculo do valor da componente local
para Eletrônicos e Produtos ICT. (22 páginas, disponíveis em indonésio) (Palavras Chave: tecnologia; comunicação; rádio;
televisão; celulares; hardware; software; computadores; redes; satélite)
G/TBT/N/IDN/104
Projeto de documento oficial da Indonésia, emitido pela Direção Geral de Metais, Máquinas, Transporte e Eletrônicos
(Directorate General of Metal, Machinery, Transportation and Electronics), do Ministério da Indústria (Ministry of
Industry), propondo Regulamento Técnico sobre emissão de certificado de produto, que inclui qualquer dispositivo de
comunicação ou aplicação, abrangendo: rádio, televisão, telefones celulares, hardware e software de computadores e
redes e sistemas de satélite. (22 páginas, disponíveis em indonésio). (Palavras Chave: tecnologia; comunicação; rádio;
televisão; celulares; hardware; software; computadores; redes; satélite)
ISRAEL
G/TBT/N/ISR/872
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), sobre a
revisão do regulamento SI 2252 parte 1, plataformas elevatórias verticais para pessoa com mobilidade reduzida, para
ser substituído pelos regulamentos SI 2252 parte 1 (para plataformas de elevação instaladas na forma de elevador
abertos) (10 páginas, disponíveis em hebraico; 140 páginas, disponíveis em inglês) e SI 2481 parte 41 (plataformas
elevatórias verticais instaladas no elevador fechado afastado destinado ao uso por pessoas com mobilidade reduzida)
(74 páginas, disponíveis em inglês; 6 páginas, disponíveis em hebraico). A revisão do projeto de regulamento SI 2252
parte 1 adota a norma internacional 9386-1: 2000 e a revisão do projeto de regulamento SI 2481 parte 41 adota a
norma europeia EN 81-71: Dezembro de 2010. (Palavras chave: elevador; aparelhos de elevação; movimentação)
G/TBT/N/ISR/873
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo
revisão do regulamento SI 41, sobre concentrado de tomates processados, adotando a norma Internacional Codex
Alimentarius 57-1981, Revisão de 2007 que entrará em vigor 2 anos após a publicação no Diário Oficial da União Israel,

na Seção de Informações do Governo. (6 páginas, disponíveis em Inglês, 10 páginas, disponíveis em hebraico) (Palavra
chave: alimento; tomate; conserva)
G/TBT/N/ISR/874
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo
revisão do regulamento SI 107 Parte 2, sobre gasóleo (diesel) para aplicações de turbinas a gás adotando a norma
britânica BS 2869 - 2010 + A1: 2011. (26 páginas, disponíveis em inglês; 13 páginas, disponíveis em hebraico). (Palavra
chave: diesel; gasóleo; turbina; aquecimento)
G/TBT/N/ISR/875
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo
revisão do regulamento SI 938 parte 3, sobre painéis de vidro plano para utilização em edificações, para ser substituído
por SI 938 partes 3.1 a 3.6, adotando diversas normas internacionais. Para cada alteração, há um texto completo
especificado no formulário da OMC. (Palavra chave: vidro; painéis; construção)
G/TBT/N/ISR/876
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo
revisão do regulamento SI 642 para ser substituído pelo regulamento SI 7259 sobre com Tahena, de forma a adotar o
padrão do Codex Alimentarius para tahini de gergelim (Tehena - 259-R 2007), atualizando os requisitos microbiológicos
e, alterando os métodos de ensaio. (Palavra chave: gergelim; tahini; pasta; grão de bico; conserva)
G/TBT/N/ISR/877
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo
alteração do Ordenamento para Telecomunicações declarando uma mudança na política relativa ao licenciamento de
importação de equipamentos celulares, que emprega o método celular (ME- Microchip electrophoresis), com isenção de
certificação e de licenciamento comercial 5772-2012. (12 páginas, disponíveis em hebraico) (Palavra Chave: Telefone
móvel; telecomunicação; difusão)
G/TBT/N/ISR/878
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo
alteração ao Regulamento SI Padrão 61439 Parte 6, sobre as bases para um sistema elétrico de distribuição para
montagem de painéis de baixa tensão com separação dos barramentos das unidades funcionais. (4 paginas, disponíveis
em hebraico). (Palavra Chave: Energia; comutador; disjuntor; fios; interruptor; engrenagem; equipamento elétrico)
G/TBT/N/ISR/879
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo
alteração ao Regulamento SI 61439 Parte 2, sobre as bases para um sistema elétrico de distribuição para montagem de
painéis de baixa tensão indicando a conformidade com a norma IEC 61439. (4 paginas, disponíveis em hebraico).
(Palavra chave: energia; comutador; disjuntor; fios; interruptor; engrenagem; equipamento elétrico)
G/TBT/N/ISR/880
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo
alteração ao Regulamento SI 61439 Parte 1, sobre regras gerais para conjuntos de engrenagem de baixa tensão para
comando elétrico ou distribuição de energia elétrica (4 paginas, disponíveis em hebraico). (Palavra Chave: Energia;
comutador; disjuntor; fios; interruptores; engrenagem; equipamento elétrico)

G/TBT/N/ISR/881
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo
revisão do regulamento SI 1836, sobre produtos abrasivos aglutinados para adotar a norma europeia EN 12413: junho
2007 + A1: 2011, utilizados para remover os materiais de superfície, tais como metal, cerâmicas, vidro, plásticos, e
tintas, usados em uma variedade de indústrias e aplicações, afiar superfícies internas ou externas, etc. (52 páginas,
disponíveis em Inglês; 4 páginas, disponíveis em hebraico) (Palavras Chave: Abrasão; polir)
G/TBT/N/ISR/882
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo
revisão do regulamento SI 20 parte 2.8, sobre lanternas para adotar a norma internacional IEC 60598-2-8 - Edição 3.0:
2013-04. (20 páginas, disponíveis em Inglês; 5 páginas, disponíveis em hebraico) (Palavras Chave: Iluminação)
G/TBT/N/ISR/883
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo
revisão do regulamento SI 994 parte 1, sobre requisitos de segurança e operacionais para aparelhos de ar condicionado
para adicionar às referências normativas as Normas Internacionais UL 60335-2-40:2012 e IEC 60695-11-20 (4 páginas,
disponíveis em hebraico). (Palavras Chave: Refrigeração; ar refrigerado).
G/TBT/N/ISR/884
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo
revisão do regulamento SI 650, para ser substituído pelo regulamento SI 650 parte 2 para incluir misturas seca de cacau
e açúcar, alterar a rotulagem (SI 1145) e adicionar requisitos de higiene e microbiológicos (6 páginas, disponíveis em
Inglês; 8 páginas, disponíveis em hebraico). (Palavras Chave: Alimentos).
G/TBT/N/ISR/885
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo a
revisão do regulamento SI 20 parte 2.2, sobre requisitos para correntes de iluminação (Lighting chains), modificando o
parágrafo 20.11.3 que lida com a fiação interna e externa de cadeias de iluminação para uso ao ar livre (4 páginas,
disponíveis em hebraico). (Palavras Chave: Cadeias de iluminação; fontes de luz; tensão; fiação; grinaldas luminosas).
G/TBT/N/ISR/886
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo a
revisão do regulamento SI 4466 parte 5, sobre aço em barras destinado ao reforço de concreto adotando a Norma
Britânica BS 8666: 2005, incluindo a sua primeira alteração, significativamente diferente do antigo padrão. (32 páginas,
disponíveis em Inglês; 27 páginas, disponíveis em hebraico) (Palavras Chave: Cimento).
G/TBT/N/ISR/887
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo a
revisão de 14 diferentes partes das séries do regulamento SI 885 (partes: 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 18, 19.1 e
19.2), para ser substituído pelo regulamento SI 885 parte 20 sobre outras partes do SI 885 que tratam dos métodos de
ensaio, requisitos, instruções e formas para esclarecer a causa da deterioração dos alimentos (11 páginas, disponíveis
em hebraico). (Palavras Chave: Comida; conservação).
G/TBT/N/ISR/888
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo a
primeira alteração ao Regulamento SI 2217, sobre extintores de incêndio que utilize pó químico seco indicado para

incêndio de classe B (líquidos inflamáveis) modificando as referências ao regulamento SI 1596. (4 páginas, disponíveis
em hebraico). (Palavras Chave: Substâncias químicas).
G/TBT/N/ISR/889
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo a
revisão do Regulamento SI 907 parte 2, sobre aparelhos domésticos a gás, para cozimento e para grelhar, adotando a
norma europeia EN 30 1-2: 2008, de forma a aumentar a lista de aparelhos que não estão incluídos no escopo deste
padrão (n ° 1); alterar a lista de referências normativas (nº 2) e adicionar um novo aviso para as instruções de uso e
manutenção. (21 páginas, disponíveis em Inglês, 6 páginas, disponíveis em hebraico). (Palavras Chave: aparelhos
domésticos; cozimento; grelha; gás)
G/TBT/N/ISR/890
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo
Regulamento SI 6 sobre pisos de cerâmica. (88 páginas, disponíveis em Inglês, 18 páginas, disponíveis em hebraico)
(Palavras Chave: piso de cerâmica; ladrilhos)
G/TBT/N/ISR/891
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo
Regulamento SI 1554 parte 1, sobre pavimento montado com lascas de mármore, granito e cerâmica. (20 páginas,
disponíveis em hebraico) (Palavras Chave: piso; cerâmica; Lage; pavimento; granito)
G/TBT/N/ISR/892
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo
Regulamento SI 1554 parte 2, sobre pavimento montado com pedras naturais. (19 páginas, disponíveis em hebraico)
(Palavras Chave: piso; pedra natural; Lage; pavimento)
G/TBT/N/ISR/893
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo a
revisão do Regulamento 5438 parte 3, que trata do hipoclorito de sódio usado como um produto químico para
purificação de água, para adotar a norma europeia EN 901 e alterar a embalagem, rotulagem, marcação e
armazenamento. (39 páginas, disponíveis inglês; 7 páginas, disponíveis em hebraico) (Palavras Chave: água potável;
Ácido Fluossilícico; substância química)
G/TBT/N/ISR/894
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo a
revisão do Regulamento SI 5438 parte 4, que trata do Ácido hexafluorossilícico usado como um produto químico para
purificação de água, para adotar a norma europeia EN 12175 e alterar a embalagem, rotulagem, marcação e
armazenamento. (22 páginas, disponíveis inglês; 8 páginas, disponíveis em hebraico) (Palavras Chave: água potável;
Ácido hexafluorossilícico; substância química)
G/TBT/N/ISR/895
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo a
revisão do Regulamento SI 5438 parte 2, que trata do Cloro como um produto químico usado para a purificação de
água, para adotar a norma europeia EN 739. (23 páginas, disponíveis em inglês; 7 páginas, disponíveis em hebraico)
(Palavras Chave: água potável; cloro; substância química)

G/TBT/N/ISR/896
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo a
revisão do Regulamento SI 5438 parte 13, que trata do carvão ativado granular virgem, utilizado como um produto
químico para purificação de água, para adotar a norma europeia EN 12915-1: Março de 2009. (21 páginas, disponíveis
em inglês; 8 páginas, disponíveis em hebraico) (Palavras Chave: água potável; carvão ativado; substância química)
G/TBT/N/ISR/897
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo a
revisão do Regulamento SI 4501, que trata dos requisitos e métodos de ensaio para recipientes para artigos cortantes,
que é preenchido com agulhas de uso médico, usadas e outros instrumentos médicos pontiagudos, como cateter para
adotar a norma internacional ISO 23907 - Primeira Edição: 2012-09-01. (15 páginas, disponíveis em inglês; 5 páginas,
disponíveis em hebraico) (Palavras Chave: agulha; cateter; instrumento cortante)
G/TBT/N/ISR/898
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo a
revisão do Regulamento SI 1220 parte 10, que trata de detectores de incêndio com sinal sonoro para adotar a norma
americana ANSI/UL 464 - Nona edição: de 14 de Agosto de 2009, incluindo todas as suas atualizações até abril de 2012.
(81 páginas, disponíveis em inglês; 7 páginas, disponíveis em hebraico) (Palavra Chave: detectores de incêndio)
G/TBT/N/ISR/900
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo a
revisão do Regulamento SI 38, que trata de Halwa (alimento a base de pasta de gergelim), para ser substituído pelo
regulamento SI 7309 para adotar a norma Codex 309R - 2011. (2 páginas, disponíveis em inglês; 9 páginas, disponíveis
em hebraico) (Palavras Chave: alimento; gergelim)
G/TBT/N/ISR/901
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo a
revisão do Regulamento SI Padrão 1296 parte 1, que trata de aquecedores de água a gás de uso doméstico, permitindo
conformidade com a Norma Europeia EN 89 e suas alterações, bem como Normas Americanas / Canadenses ANSI Z
21.10.1-2013/CSA 4,1-2013 e ANSI Z 21.10.3-2013/CSA 4,3-2013. (136 páginas, disponíveis em inglês; 15 páginas,
disponíveis em hebraico) (Palavras Chave: aquecedor; boiler; caldeira; gás)
G/TBT/N/ISR/902
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo a
revisão do Regulamento SI 1296 parte 3, que trata de aquecedores de água a gás de uso doméstico, do tipo B, utilizados
em aquecimento central, para adotar a norma europeia EN 297 e suas alterações. (260 páginas, disponíveis em inglês; 7
páginas, disponíveis em hebraico) (Palavras Chave: aquecedor; boiler; caldeira; gás; pentano; substância química)
JAPÃO
G/TBT/N/JPN/519
Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (Ministry of Health,
Labour and Welfare - MHLW), propondo Regulamento sobre substâncias designadas Shitei Yakubutsu (substâncias com
prováveis efeitos sobre o sistema nervoso central), com base na disposição do Ordenamento para assegurar a
qualidade, eficácia e segurança dos produtos farmacêuticos, dispositivos médicos, produtos destinados à terapia
regenerativa, terapia celular, terapia genética e cosméticos (1960, Lei Nº.145). (1 página, disponível em Inglês) (Palavras
chave: substâncias designadas; cosméticos; produtos farmacêuticos; dispositivos médicos)

G/TBT/N/JPN/520
Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (Ministry of Health,
Labour and Welfare - MHLW), propondo Regulamento que altera parcialmente os requisitos mínimos para produtos
biológicos, para adicionar o padrão para dois produtos de vacinas e um produto para o sangue a ser recém-aprovado. (1
página, disponível em Inglês) (Palavras chave: produtos biológicos; vacinas; sangue)
G/TBT/N/JPN/521
Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (Ministry of Health,
Labour and Welfare - MHLW), propondo Regulamento que altera parcialmente os requisitos mínimos para produtos
radio farmacêuticos, para adicionar o padrão para tais produtos a serem recém-aprovados. (1 página, disponível em
Inglês) (Palavras chave: produtos radio farmacêuticos)
MALÁSIA
G/TBT/N/MYS/68
Projeto de documento oficial da Malásia, emitido pela Comissão de Comunicação e Multimídia da Malásia (Malaysian
Communications and Multimedia Commission - MCMC), propondo Regulamento sobre os requisitos técnicos mínimos
para equipamento de rádio móvel terrestre, que inclui estações de base/estações repetidoras, estações móveis e
terminais portáteis, que são destinados a voz e/ou comunicação de dados. (18 páginas, disponíveis em Inglês). (Palavras
chave: radio; voz; comunicação; modulação)
QUÊNIA
G/TBT/N/KEN/459
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 a composição, a qualidade microbiológica,
contaminantes e requisitos de rotulagem para sumos de frutas, néctares de frutas, sucos de frutas concentrados e todos
os outros produtos relacionados e semelhantes ao sumo de frutos. (22 páginas, disponíveis em inglês). (Palavra chave:
suco de frutas; néctar)
G/TBT/N/KEN/460
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico sobre os requisitos para a aquisição responsável de insumos, produção,
manipulação e comercialização de frutas frescas, legumes, ervas e especiarias aplicada à indústria, incluindo produtores,
comerciantes de sementes, transportadores, carregadores e manipuladores de carga. (99 páginas, disponíveis em
inglês). (Palavras chave: frutas frescas; legumes; ervas; especiarias)
G/TBT/N/KEN/461
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico sobre Teste de Resistência de painéis para a construção civil e métodos de
ensaio, abrangendo procedimentos para determinar as propriedades estruturais dos segmentos para parede, piso e
telhados. (18 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: parede; piso; telhados; painéis; estruturas)
G/TBT/N/KEN/462
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico sobre requisitos e métodos de ensaio para barras de sabão antibacterianas,
produzido a partir de óleos ou gorduras vegetais ou animais, ácidos graxos, ou a partir de uma mistura de todos ou

parte destes materiais, com ou sem a adição de resinas, surfactantes (tenso ativos). (24 páginas, disponíveis em inglês).
(Palavras chave: cosmético; ácido; sabão; resina)
G/TBT/N/KEN/463
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico sobre requisitos e métodos de ensaio para barras de sabão, produzidas a partir
de óleos vegetais ou animais ou gorduras, ácidos graxos, com ou sem a adição de resinas ou surfactantes (tenso ativos).
(15 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: cosmético; ácido; sabão; resina)
G/TBT/N/KEN/464
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento sobre instrumentos utilizados pelos estudantes e alunos para medições e marcação de
distâncias, para desenho de traçado ou de cálculo, tais como transferidores, réguas de cálculo, calculadoras de disco e
instrumentos de medida de distâncias, usado manualmente. (3 páginas, disponíveis em inglês) (Palavras chave:
esquadro; régua; transferidor; compasso)
G/TBT/N/KEN/465
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico sobre requisitos e métodos de ensaio para detergente líquido sintético, que
contém germicida ou produtos químicos capazes de destruir ou inibir o crescimento de micro-organismos prejudiciais,
destinado à limpeza geral e desinfecção de pisos, paredes e outras superfícies. (15 páginas, disponíveis em inglês)
(Palavras chave: detergente; produtos químicos; desinfetante; bactérias; limpeza)
G/TBT/N/KEN/466
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico sobre requisitos para biofertilizantes que contêm organismos vivos que
promovem o crescimento, aumentando a oferta ou a disponibilidade de nutrientes primários e/ou estímulo de
crescimento para a cultura alvo, quando aplicado à semente, superfícies das plantas ou no solo. (74 páginas, disponíveis
em inglês) (Palavras chave: fertilizante; organismos vivos)
QUIRGUISTÃO
G/TBT/N/KGZ/45
Projeto de documento oficial da República do Quirguistão, emitido pelo Ministério da Indústria e Energia (Ministry of
Energy and Industry of the Kyrgyz Republic), propondo Regulamento Técnico (TR CU 010/2011), estabelecendo
requisitos técnicos mínimos a serem observados no curso de concepção, fabrico, utilização, armazenamento e utilização
de máquinas e equipamentos para a livre circulação no território aduaneiro da União Económica da Eurásia. (28 páginas,
disponíveis em russo). (Palavra chave: máquinas; equipamentos)
G/TBT/N/KGZ/46
Projeto de documento oficial da República do Quirguistão, emitido pelo Ministério dos Transportes e da Comunicação
(Ministry of Transport and Communications), e Ministério da Agricultura e Melhoramentos (Ministry of Agriculture and
Melioration), propondo Regulamento Técnico (TR CU 031/2012), estabelecendo requisitos técnicos mínimos a serem
observados para a segurança de tratores e reboques recém-fabricados ou importados para uso na Agricultura ou em
Florestas. (14 páginas, disponíveis em russo). (Palavra chave: tratores; rodas; esteiras; colheitadeiras; reboques; trailers)

G/TBT/N/KGZ/47
Projeto de documento oficial da República do Quirguistão, emitido pela Inspeção Estadual para Segurança Técnica e
Ecológica (State Inspectorate for Ecological and Technical Safety), propondo Regulamento Técnico (TR CU 012/2011),
estabelecendo requisitos obrigatórios uniformes para a livre circulação dos equipamentos elétricos ou manuais a serem
utilizados no ambiente propenso explosão. (25 páginas, disponíveis em russo). (Palavra chave: equipamentos elétricos;
explosivos)
REPÚBLICA TCHECA
G/TBT/N/CZE/192
Projeto de documento oficial da República Tcheca, emitido pela Secretaria de Estado de Segurança Nuclear (State Office
for Nuclear Safety), propondo Regulamento Técnico relativo à homologação de alguns produtos no campo da utilização
pacífica da energia nuclear, radiação ionizante e o transporte de um material radioativo ou físsil (usado para abastecer
reatores). (121 páginas, disponíveis em Inglês; 122 páginas, disponíveis em checo) (Palavras chave: reação em cadeia;
nêutrons; explosivos nucleares)
TAILÂNDIA
G/TBT/N/THA/42/Rev.1
Projeto de documento oficial da Tailândia, emitido pelo Instituto de Normalização Industrial (Thai Industrial Standards
Institute - TISI), do Ministério da Indústria (Ministry of Industry), propondo retirar o Regulamento TIS 2012-2543 (2000),
e substituí-lo pelo regulamento TIS 2012-25xx, sobre composições químicas; propriedades mecânicas; tamanhos e
tolerâncias; requisitos gerais; marcação e rotulagem; amostragem e critérios de conformidade para aços laminados a
frio de qualidades de desenho e comerciais. (Palavra Chave: aço)
G/TBT/N/THA/60/Rev.1
Projeto de documento oficial da Tailândia, emitido pelo Instituto de Normalização Industrial (Thai Industrial Standards
Institute - TISI), do Ministério da Indústria (Ministry of Industry), propondo retirar o Regulamento TIS 2062-2543 (2000),
e substituí-lo com este 2062-25xx, sobre requisitos de segurança para eletrodomésticos do tipo aquecedores elétricos
de água, convertendo energia elétrica em energia térmica para ferver água automaticamente, com uma capacidade
nominal não superior a 10 litros. (13 páginas, disponíveis em Tailandês). (Palavras Chave: eletrodoméstico; chaleira
elétrica)
G/TBT/N/THA/149/Rev.1
Projeto de documento oficial da Tailândia, emitido pelo Instituto de Normalização Industrial (Thai Industrial Standards
Institute - TISI), do Ministério da Indústria (Ministry of Industry), propondo retirar o Regulamento TIS 528-2548 (2005), e
substituí-lo pelo Regulamento TIS 528-25xx, sobre os tipos; graus; composições químicas; propriedades mecânicas;
tamanhos; tolerâncias; requisitos gerais; marcação; rotulagem; amostragem e critérios de conformidade para aços
laminados a quente. (13 páginas, disponíveis em Tailandês). (Palavra Chave: aço)
G/TBT/N/THA/202/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Tailândia emitido pelo Instituto Industrial de Normalização (Thai Industrial
Standards Institute - TISI), do Ministério da Indústria (Ministry of Industry), com o objetivo de informar que o
Regulamento TIS 760-2555:2012, sobre Corantes sintéticos, entrará em vigor após 270 dias, contados a partir da data de
publicação no Diário Oficial (29 de Março de 2016). (Palavras Chave: Substâncias químicas; corante)

G/TBT/N/THA/217/Rev.1
Projeto de documento oficial da Tailândia, emitido pelo Instituto de Normalização Industrial, (Thai Industrial Standards
Institute - TISI), do Ministério da Indústria (Ministry of Industry), propondo retirar o Regulamento TIS 1479-2541 (1998),
e substituí-lo pelo Regulamento TIS 1479-25xx sobre os tipos; composições químicas; propriedades mecânicas;
tamanhos; tolerâncias; requisitos gerais; marcação; rotulagem; amostragem e critérios de conformidade para bobina de
aço carbonado laminado a quente para estruturas gerais (ponte, navio). (16 páginas, disponíveis em Tailandês). (Palavra
Chave: aço; laminado; ponte; navio)
G/TBT/N/THA/379/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Tailândia emitido pelo Instituo Industrial de Normalização (Thai Industrial
Standards Institute - TISI) com o objetivo de informar que o Regulamento TIS 739-2555:2012, sobre Corantes Sintéticos:
tingimento direto (Direct Dye) para tecidos em geral notificados como G/TBT/N/THA/379, passou a vigorar após 270
dias, contados a partir da data da sua publicação no Diário Oficial (29 de Março de 2016). (Palavras Chave: corantes
sintéticos; têxtil; tecido).
G/TBT/N/THA/380/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Tailândia emitido pelo Instituo Industrial de Normalização (Thai Industrial
Standards Institute - TISI), com o objetivo de informar que o Regulamento TIS 740-2555:2012, sobre corantes sintéticos
reativos comumente usados no tingimento de algodão ou linho, mas também pode ser usado com a lã e nylon, passou a
vigorar após 270 dias, contados a partir da data da sua publicação no Diário Oficial (29 de Março de 2016). (Palavras
Chave: Têxtil; tecido)
G/TBT/N/THA/381/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Tailândia emitido pelo Instituo Industrial de Normalização (Thai Industrial
Standards Institute - TISI), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico TIS 2344-2555:2012, sobre corantes
sintéticos: corantes de enxofre (Sulphur Dye), utilizados para algodão, notificado como G/TBT/N/THA/381, passou a
vigorar após 270 dias, contados a partir da data da sua publicação no Diário Oficial (29 de Março de 2016). (Palavras
Chave: Têxtil; tecido).
G/TBT/N/THA/382/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Tailândia emitido pelo Instituo Industrial de Normalização (Thai Industrial
Standards Institute - TISI), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico TIS 2532-2556:2013, sobre corantes
sintéticos: tingimento com corantes ácidos destinados ao tingimento de lãs, seda, nylon e etc. notificado como
G/TBT/N/THA/382, passou a vigorar após 270 dias, contados a partir da data da sua publicação no Diário Oficial (29 de
Março de 2016). (Palavras Chave: corantes sintéticos; têxtil; tecido).
G/TBT/N/THA/475
Projeto de documento oficial da Tailândia, emitido pelo Instituto de Normalização Industrial, (Thai Industrial Standards
Institute - TISI), do Ministério da Indústria (Ministry of Industry), propondo Regulamento TIS 2432-2555:2012, sobre
conjuntos de cabos para extensão, desmontáveis ou não, destinados ao uso doméstico e análogos, tanto em ambientes
fechados quanto ao ar livre. (14 páginas, disponíveis em Tailandês). (Palavras Chave: Plugues; tomadas; extensão; fio)
G/TBT/N/THA/476
Projeto de documento oficial da Tailândia, emitido pelo Instituto de Normalização Industrial, (Thai Industrial Standards
Institute - TISI), do Ministério da Indústria (Ministry of Industry), propondo retirar o Regulamento TIS 4 Parte 1 2529:1986, sobre lâmpadas incandescentes e substituí-lo pelo Regulamento TIS 4 Parte 1 - 25xx, sobre requisitos de

segurança para lâmpadas de filamento de tungstênio de uso doméstico e similar. (45 páginas, disponíveis em Tailandês).
(Palavras Chave: Lâmpadas; filamento; tungstênio; bulbo; bocal)
G/TBT/N/THA/477
Projeto de documento oficial da Tailândia, emitido pelo Instituto de Normalização Industrial, (Thai Industrial Standards
Institute - TISI), do Ministério da Indústria (Ministry of Industry), propondo retirar o Regulamento TIS 1389-2539:1996,
sobre secadoras para substituí-lo pelo Regulamento sobre a segurança e requisitos para eletrodomésticos e similares
1389-25xx: secadoras de roupa. (24 páginas, disponíveis em Tailandês). (Palavras Chave: Eletrônicos; secadora)
G/TBT/N/THA/478
Projeto de documento oficial da Tailândia, emitido pelo Instituto de Normalização Industrial, (Thai Industrial Standards
Institute - TISI), do Ministério da Indústria (Ministry of Industry), propondo retirar o Regulamento TIS 1040-2541 e
substituí-lo pelo regulamento 1040-25xx, abrangendo apenas óleo lubrificante para motores de dois tempos à gasolina,
em veículo rodoviário. Ele especifica os graus de qualidade, requisitos de embalagem, marcação e etiquetagem,
amostragem, critérios para ensaio e conformidade. (7 páginas, disponíveis em Tailandês). (Palavras Chave: motor;
gasolina; óleo lubrificante)
TAIWAN
G/TBT/N/TPKM/222/Add.1
Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug
Administration - FDA), do Ministério da Saúde e do Bem Estar (Ministry of Health and Welfare), com o objetivo de
informar que o Regulamento propondo exigência de rotulagem em relação a aditivos alimentares para melhorar a
gestão dos produtos, com base no Ordenamento Governamental para Segurança e Higiene Alimentar, notificado por
intermédio do documento G/TBT/N/TPKM/222, em 13 de Novembro de 2015, foi promulgada em 8 de Março de 2016 e
entrará em vigor em 1 de Janeiro de 2017. (Palavras chave: alimento; comida; aditivo alimentar; rotulagem)
G/TBT/N/TPKM/225/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial de Formosa, emitido pela Agência de Agricultura e Alimentos (Agriculture and
Food Agency - AFA), do Conselho de Agricultura (Council of Agriculture), com o objetivo de informar que a tradução em
Inglês do Ordenamento sobre Agricultura Orgânica (G/TBT/N/TPKM/225) encontra-se disponível. (Palavras chave:
produtos agrícolas biológicos; agricultura orgânica)
G/TBT/N/TPKM/227/Add.1
Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug
Administration - FDA), do Ministério da Saúde e Bem-Estar (Ministry of Health and Welfare), com o objetivo de informar
que a data efetiva do Projeto de Regulamento que rege a rotulagem para Chocolate, de acordo com o documento
G/TBT/N/TPKM/227, publicada em 4 de fevereiro de 2016, foi alterada para 1 de Janeiro de 2017. (Palavras chave:
alimento; chocolate; rotulagem)
G/TBT/N/TPKM/229
Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug
Administration - FDA), do Ministério da Saúde e Bem Estar (Ministry of Health and Welfare), propondo Regulamento
sobre a alteração das regras do Ordenamento que administra a segurança e saneamento alimentar, quanto aos
requisitos de rotulagem para os aditivos para alimentos importados, utensílios para alimentos, recipientes e
embalagens. (13 páginas, disponíveis em chinês) (Palavras chave: alimento; utensílio; recipientes; embalagens)

G/TBT/N/TPKM/230
Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug
Administration - FDA), do Ministério da Saúde e Bem Estar (Ministry of Health and Welfare), propondo Regulamento
que rege os nomes de produtos e rotulagem de pré-medidos, do tipo: manteiga, creme, margarina e produtos
relacionados. (2 páginas, disponíveis em Inglês; 1 página, disponível em chinês) (Palavras chave: alimento; manteiga;
creme; margarina; embalagens; rotulagem)
UCRÂNIA
G/TBT/N/UKR/107
Projeto de documento oficial da Ucrânia, emitido pelo Ministério do Desenvolvimento Econômico e do Comércio da
Ucrânia (The Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine), que visando à aprovação do Regulamento
Técnico que estabelece os requisitos relativos à saúde e segurança dos equipamentos e sistemas de proteção
destinados ao uso em atmosferas potencialmente explosivas e sua circulação na Ucrânia. (60 páginas, disponíveis em
ucraniano). (Palavra chave: atmosferas potencialmente explosivas; gás; petróleo)
UGANDA
G/TBT/N/UGA/532
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico (DUS 1636:2016) sobre os requisitos da qualidade, métodos de
amostragem e testes, para a noz de karité/kernel proveniente de frutos da árvore Vitellaria paradoxa Cf Gaertn da
família Sapotaceae, que é transformado em gordura/óleo e outros produtos destinados ao uso humano. (14 páginas,
disponíveis em inglês) (Palavras chave: manteiga; karité; óleo; noz; castanha)
G/TBT/N/UGA/533
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico (DUS 1635:2016) sobre os requisitos da qualidade, métodos de
amostragem e testes, para manteiga de karité (Butyrospermum parkii) derivada a partir do miolo da noz de Bassia. (14
páginas, disponíveis em inglês) (Palavras chave: karité; manteiga; óleo; noz; castanha)
UNIÃO EUROPEIA
G/TBT/N/EU/362/Corr.1
Correção ao projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission),
aprovando tiocianato de cobre (copper thiocyanate), como substância ativa existente para utilização em produtos
biocidas de produtos do tipo 21. O novo link disponibilizado no documento encontra-se em anexo. (Palavras chave:
produtos biocidas; substância química; cobre)
G/TBT/N/EU/369
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), que altera o
Regulamento (EC) Nº 273/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento do Conselho (EC) n.º 111/2005
no que respeita à inclusão de ‘chloroephedrine e chloropseudoephedrine’ substâncias classificadas como precursoras de
drogas, na categoria mais estrita: que exige a obtenção de licença das autoridades nacionais por parte de operadores
econômicos que pretendam possuir e colocar no mercado estas substâncias (6 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras
Chave: Substâncias psicotrópicas; estupefacientes).

G/TBT/N/EU/370
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), no que
respeita à inclusão da utilização de bisfenol A (BPA), em vernizes e produtos destinados a entrar em contato com os
alimentos e que altera o Regulamento (EU) Nº 10/2011 que diz respeito à utilização dessa substância em materiais
plásticos que tenham contato com alimentos (6 páginas + 3 páginas de anexo, disponíveis em Inglês). (Palavras Chave:
Blister).
VIETNÃ
G/TBT/N/VNM/79
Projeto de documento oficial do Vietnã, emitido pelo Ministério da Saúde (Ministry of Health), da Administração de
Alimentos (Vietnam Food Administration), propondo Regulamento Técnico que regula a gestão de produtos químicos,
inseticidas e desinfetantes utilizados em residências, incluindo rotulagem, embalagem, transporte, condições de
produção, autorização de comercialização, exportação e importação. (27 páginas, disponíveis em Vietnamita) (Palavras
chave: inseticida; produtos químicos; desinfetantes)

