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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/204
Projeto de documento oficial da África do Sul, emitido pelo Departamento de Saúde (Department of Health),
propondo Regulamento Técnico sobre a fortificação obrigatória da farinha de milho e farinha de trigo com
vitaminas e minerais. (36 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: farinha; milho; trigo; vitaminas;
minerais; alimento).
ALBÂNIA
G/TBT/N/ALB/78
Projeto de documento oficial da Albânia, emitido pelo Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e
dos Recursos Hídricos (Ministry of Agriculture, Rural Development and Water Resources), propondo
Regulamento Técnico determinando os requisitos para comercializar e os procedimentos para a emissão de
um certificado oficial para mudas de plantas ornamentais. (30 páginas, disponíveis em albanês) (Palavras
chave: plantas ornamentais).
ARÁBIA SAUDITA
G/TBT/N/SAU/922
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 (02-03-16-155), especificando os termos e definições, alcance, os objetivos, as
obrigações do fornecedor, de rotulagem e procedimentos de avaliação da conformidade para detergentes.
(20 páginas, disponíveis em árabe). (Palavra chave: detergente)

G/TBT/N/SAU/923
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 (01-03-16-155), especificando os termos e definições, alcance, os objetivos, as
obrigações do fornecedor, de rotulagem e procedimentos de avaliação da conformidade para óleos
lubrificantes. (16 páginas, disponíveis em árabe). (Palavras chave: óleo; lubrificante).
G/TBT/N/SAU/924
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 (03-03-16-155), especificando os termos e definições, alcance, os objetivos, as
obrigações do fornecedor, de rotulagem e procedimentos de avaliação da conformidade para vernizes e
tintas. (19 páginas, disponíveis em árabe). (Palavras chave: verniz; tinta).
G/TBT/N/SAU/925
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 (04-03-16-155), especificando os termos e definições, alcance, os objetivos, as
obrigações do fornecedor, de rotulagem e procedimentos de avaliação da conformidade para diciclo elétrico
de equilíbrio (electrical self-balancing plates). (16 páginas, disponíveis em árabe). (Palavras chave: equilíbrio;
scooter; Segway; hoverboard).
ARGENTINA
G/TBT/N/ARG/165/Add.5
Adendo ao projeto de documento oficial da Argentina, emitido pelo Instituto Nacional de Vitivinicultura
(Instituto Nacional de Vitivinicultura), com o objetivo de informar que por intermédio da Resolução 7/2016,
foram incluídas no anexo da Resolução Nº C.11 / 2011 as variedades de uvas brancas alvarinho ou alvarino à
lista das variedades autorizadas para a vinificação classificada como Reserva e Gran Reserva, notificada com o
G/TBT/N/ARG/165/Add.3. (Palavras chave: vinho; uva; rotulagem)
G/TBT/N/ARG/165/Add.5/Corr.1
Correção ao adendo do projeto de documento oficial da Argentina, emitido pelo Instituto Nacional de
Vitivinicultura (Instituto Nacional de Vitivinicultura), com o objetivo de informar o link correto referente à
notificação G/TBT/N/ARG/165/Add.5, de 18 de abril de 2016. (Palavras Chave: Vinho; bebida alcoólica)
G/TBT/N/ARG/297/Add.4
Adendo ao projeto de documento oficial da Argentina, emitido pela Secretaria de Comércio (Secretaría de
Comercio), com o objetivo de informar que a Resolução Nº 75/2016 sobre produtos elétricos de baixa tensão
será revogada com exceção dos artigos 23 e 32, reestabelece a vigência das Resoluções SICyM N° 123/1999,
431/1999, 640/1999 e a Resolução ex SDCyC N° 237/2000. Por fim, informa os novos valores de seguro de
responsabilidade civil para os agentes técnicos que efetuaram a certificação obrigatória para cobrir os riscos
da atividade. (Palavras chave: elétrico; eletrodoméstico; segurança)

G/TBT/N/ARG/302
Projeto de documento oficial da Argentina, emitido pela Agência Nacional de Regulação de Gás (Ente Nacional
Regulador del Gas), propondo Regulamento Técnico NAG 140 de 2016 sobre sistemas de tubos de plástico de
polietileno (PE) para o fornecimento de combustíveis gasosos. (3 páginas disponíveis em espanhol) (Palavras
chave: plásticos; polietileno; gás; combustível)
G/TBT/N/ARG/303
Projeto de documento oficial da Argentina, emitido pela Agência Nacional de Regulação de Gás (Ente Nacional
Regulador del Gas), propondo Regulamento Técnico NAG 204 e 205 de 2016 sobre aparelhos elétricos para a
detecção de monóxido de carbono, de gás natural ou gás de petróleo liquefeito no uso doméstico local. (3
páginas disponíveis em espanhol) (Palavras chave: combustíveis; gás; detector)
BOLÍVIA
G/TBT/N/BOL/4
Projeto de documento oficial da Bolívia, emitido pelo Ministério da Saúde (Ministerio de Salud), propondo
Regulamento Técnico estabelecendo as bases, diretrizes e mecanismos para promover hábitos alimentares
saudáveis, regular a publicidade e a rotulagem dos alimentos e bebidas não alcoólicas, com base na Lei Nº 775
sobre a Promoção de Alimentação Saudável. (8 páginas, disponíveis em espanhol). (Palavras chave: alimentos;
bebidas; nutrição; saúde)
BOTSUANA
G/TBT/N/BWA/38
Projeto de documento oficial de Botsuana, emitido pelo Ponto Focal (Botswana WTO/TBT Enquiry Point),
propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos para dióxido de carbono para utilização como
meio de extinção de incêndio (ISO 5923:2012). (15 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavra chave: dióxido de
carbono; proteção; incêndio; extintor)
G/TBT/N/BWA/39
Projeto de documento oficial de Botsuana, emitido pelo Ponto Focal (Botswana WTO/TBT Enquiry Point),
propondo Regulamento Técnico sobre a especificação dos requisitos para cereais e leguminosas. (4 páginas,
disponíveis em Inglês) (Palavras chave: alimento; feijões; lentilhas; ervilhas; grão de bico; amendoim; soja;
cereal; leguminosa)
G/TBT/N/BWA/40
Projeto de documento oficial de Botsuana, emitido pelo Ponto Focal (Botswana WTO/TBT Enquiry Point),
propondo Regulamento Técnico sobre a especificação dos requisitos para o leite de vaca tratado a altas
temperaturas e produtos derivados. (5 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: leite; queijo; produtos
lácteos; creme de leite)
G/TBT/N/BWA/41
Projeto de documento oficial de Botsuana, emitido pelo Ponto Focal (Botswana WTO/TBT Enquiry Point),
propondo Regulamento Técnico sobre o desempenho, a segurança e requisitos de construção para os

reguladores de baixa pressão do tipo de estágio único para uso com misturas de gás liquefeito de petróleo na
fase de vapor. (24 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: petróleo; gás liquefeito; vapor)
G/TBT/N/BWA/42
Projeto de documento oficial de Botsuana, emitido pelo Ponto Focal (Botswana WTO/TBT Enquiry Point),
propondo Regulamento Técnico sobre a especificação dos requisitos para o leite de vaca cru (in natura). (4
páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: leite; laticínio)
G/TBT/N/BWA/43
Projeto de documento oficial de Botsuana, emitido pelo Ponto Focal (Botswana WTO/TBT Enquiry Point),
propondo Regulamento Técnico sobre a especificação dos requisitos dos componentes da alimentação (ração)
para o gado. (11 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: gado; ração; alimentação)
BRASIL
G/TBT/N/BRA/327/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil (ANVISA), com o
objetivo de informar a emissão da Resolução RDC nº 73, 07 de abril de 2016, que aprova os requisitos técnicos
para alterações pós-registro e procedimentos de cancelamento de registro de medicamentos. A RDC Nº
73/2016 reformula o Art. 76 da RDC Nº 71/2009, notificada mediante o documento G/TBT/N/BRA/327/Add.1.
(Palavras chave: medicamento; registro; remédio)
G/TBT/N/BRA/494/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 176, 08 de abril de 2016, que
aprovou os requisitos de avaliação da conformidade para fios, cabos e flexível cabos elétricos flexíveis,
notificada como G/TBT/N/BRA/494/Add.4 (Inmetro Portaria nº 600, 17 de dezembro de 2015), bem como
ajustar o Programa de Avaliação da Conformidade para Fios, cabos e flexível cabos elétricos, notificados como
G/TBT/N/BRA/494/Add.1 (Inmetro Portaria nº 640, 30 de novembro de 2012), reformulando os subitens 6.4,
6.4.1 e 6.4.2, esclarecendo que as demais disposições da Portaria Nº 640/2012 do Inmetro permanecem
inalteradas. (Palavras chave: fios; cabos flexíveis; elétricos)
G/TBT/N/BRA/563/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), com o objetivo de informar a emissão da Portaria Nº 5, 10 de março de 2016, que
estabelece regras sobre definições, classificações e garantias, registro, embalagem, rotulagem e publicidade
dos fertilizantes minerais/misturas químicas e substratos para plantio agrícola a ser o comercializado no país
de acordo com o Decreto Nº 4954/2004 alterado pelo Decreto Nº 8384/2014 (G/TBT/N/BRA/563/Add.1) e
Portaria Nº 53, 23 outubro 2013 (G/TBT/N/BRA/563). (Palavras chave: fertilizantes; minerais; mistura química;
substrato; agrícola)
G/TBT/N/BRA/563/Add.4
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), com o objetivo de informar a emissão da Portaria Nº 6, 10 de março de 2016,
reformulando a Portaria Nº 53, 23 de outubro de 2013, que cria definições, classificação, registro, autorização

de comercialização, armazenagem, embalagem, análise laboratorial, rotulagem e publicidade de produtos,
controle de inspeção e produção, importação, exportação e comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes,
biofertilizantes, adubos minerais, substrato para plantas e materiais secundários em conformidade com as
regras definidas pelo Decreto Nº. 4954/2004 alterado pelo Decreto nº 8384/2014. (Palavras chave:
fertilizantes; corretivos; inoculantes; biofertilizantes, adubos; minerais; substrato; plantas)
G/TBT/N/BRA/585/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro), com o objetivo de informar a emissão da Portaria Nº 158, 5 de abril de 2016, que
aprova os requisitos técnicos para tubos de aço carbono para usos comuns e tubos de aço carbono para uso
em altas temperaturas, notificado sob a G/TBT/N/BRA/585. (Palavras chave: tubos de aço carbono)
G/TBT/N/BRA/586/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro), com o objetivo de informar a emissão da Portaria Nº 158, 5 de abril de 2016, que
aprova os requisitos técnicos para tubos de aço carbono, com ou sem solda longitudinal, pretos ou
galvanizados, para condução de fluidos não corrosivos sob pressão, vapor, água, gás e ar comprimido, e
aplicações mecânicas. (Palavras chave: tubos; aço; carbono; construção)
G/TBT/N/BRA/587/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro), com o objetivo de informar a emissão da Portaria Nº 158, 5 de abril de 2016, que
aprova os requisitos técnicos para tubos de aço carbono sem solda longitudinal, para serviços em altas
temperaturas, previamente notificado como G/TBT/N/BRA/587. (Palavras chave: tubo de aço; carbono)
G/TBT/N/BRA/666/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), com o objetivo de informar que o Projeto de Resolução nº 129/2016, notificadas como
G/TBT/N/BRA/666 - validação de métodos analíticos de ensaios biológicos, microbiológicos, imunológicos, de
identificação e quantitativos para a determinação de impurezas - teve as suas observações e prazo
contribuição prorrogado por 30 dias a partir de 22 de abril de 2016, pela Ordem nº. 38/2016. (Palavras chave:
ensaios biológicos; microbiológicos; imunológicos; impurezas; insumos farmacêuticos; amostras; matériasprimas; medicamentos)
G/TBT/N/BRA/668
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
propondo Resolução Técnica nº 149, 23 de março de 2016, sobre a alteração do Anexo I da Instrução
Normativa 6/2011, que estabelece critérios específicos para registro de grupos diferentes de materiais de
saúde. (3 páginas, disponíveis em Português). (Palavras chave: medicamentos; materiais; saúde)
G/TBT/N/BRA/669
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro), propondo Regulamento Técnico que estabelece os requisitos mínimos de teste para a construção
segura, eficiência e o uso racional de energia, bem como para a classificação e rotulagem de aquecedores

instantâneos de água a gás para uso doméstico. (124 páginas, disponíveis em Português). (Palavras chave:
aquecedores; gás; água)
G/TBT/N/BRA/670
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro), propondo Regulamento Técnico da Qualidade (Portaria Inmetro Nº 175, de 8 de Abril de 2016), que
institui os requisitos, mecanismo de certificação, os critérios de avaliação e procedimentos para acessar
conformidade de vidros de segurança automotiva. (Palavras chave: vidro automotivo; carro; segurança)
CANADÁ
G/TBT/N/CAN/470/Add.1
Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Saúde (Department of Health), com a
finalidade de alterar certos usos de Polimixina B, quanto à prescrição para uso veterinário, adicionando-o à
Lista de Medicamentos Veterinários (PDL), descritas no texto da Regulamentação C.01.040.3. A proposta foi
notificada mediante o documento G/TBT/N/CAN/470 de 16 de outubro de 2015 e foi adotada em 2 de abril de
2016. Entrará em vigor: 22 de abril de 2016 (Palavras chave: medicamento; veterinário; animal; Polimixina B)
G/TBT/N/CAN/487
Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Transportes (Department of
Transport), com o objetivo de propor a alteração para as seções 2 e 108 do Regulamento de Segurança para
automóveis e adicionar outras definições em relação às expressões usadas no texto da seção 108 relativos aos
requisitos alternativos para os faróis, através da introdução de requisitos específicos relativos à instalação,
desempenho e comutação de luzes de circulação diurna e luzes noturnas. (22 páginas, disponíveis em inglês e
francês). (Palavras chave: automóveis; faróis; luzes de circulação; segurança)
CHILE
G/TBT/N/COL/199/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial da Colômbia, emitido pelo Ministério do Comércio, Indústria e
Turismo (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo), com o objetivo de informar a alteração da Resolução
nº 680 de 06 de março de 2015, emitida como Regulamento Técnico sobre alguns aparelhos domésticos a gás
fabricados domesticamente ou importados, notificada em 24 de março de 2015, como documento
G/TBT/N/COL/199/Add.1.Comentários serão aceitos até o dia 16 de junho de 2016. (Palavras chave:
utensílios; domésticos; eletrodomésticos; gás)
G/TBT/N/CHL/343/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério da Agricultura (Ministerio de
Agricultura), com o objetivo de informar a prorrogação por 30 dias do prazo estabelecido para comentários,
em relação ao Regulamento Técnico que estabelece os requisitos para a produção, transformação, rotulagem
e comercialização de produtos orgânicos, ecológicos e biológicos, conforme os padrões técnicos contidos na
Lei nº 20,089, sobre o Sistema Nacional para a certificação de produtos agrícolas orgânicos. (Palavras chave:
produtos agrícolas; orgânicos; ecológicos; biológicos)

G/TBT/N/CHL/344/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério da Agricultura (Ministerio de
Agricultura), com o objetivo de informar a prorrogação por 30 dias do período para comentários em relação
ao Regulamento Técnico que estabelece os requisitos e protocolos para a filiação ao Sistema Nacional para a
certificação de produtos agrícolas orgânicos e para regular os outros elementos necessários para o bom
funcionamento deste sistema, de acordo com a Lei Nº 20.089. (Palavras chave: produtos agrícolas; orgânicos;
ecológicos; biológicos)
G/TBT/N/CHL/348
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério de Obras Públicas (Ministerio de Obras
Públicas), propondo Regulamento Técnico estabelecendo os requisitos de fabricação a serem cumpridos por
malha de aço soldada para uso em concreto armado, fabricadas com fios de aço deformado, ligados em cada
interseção através de um processo de soldagem. (13 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave:
concreto armado; malha de aço; cimento)
G/TBT/N/CHL/349
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério de Obras Públicas (Ministerio de Obras
Públicas), propondo Regulamento Técnico NCh 171-2008, especificando os procedimentos para extração de
amostras representativas de concreto fresco, por meio de testes realizados para determinar a conformidade
com os requisitos da qualidade, de acordo com as especificações em que o concreto é fornecido. (9 páginas,
disponíveis em espanhol) (Palavra chave: concreto; cimento)
G/TBT/N/CHL/350
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério de Obras Públicas (Ministerio de Obras
Públicas), propondo Regulamento Técnico sobre procedimentos de inspeção e ensaios que permitem verificar
se os elevadores elétricos e hidráulicos e guindastes cumprem com os requisitos estabelecidos nas normas
NCH 440/1 e 440/2 respectivamente, assim como informam as instruções a serem seguidas para a realização
de inspeções e medidas de segurança a serem tomadas. (76 páginas, disponíveis em espanhol; 64 páginas,
disponíveis em espanhol) (Palavra chave: elevadores; carga; guindaste)
G/TBT/N/CHL/351
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério de Obras Públicas (Ministerio de Obras
Públicas), propondo Regulamento Técnico especificando as regras de segurança para a construção e
instalação de elevadores elétricos, com sistema de tração por roda de aderência; instalados
permanentemente, projetados para o transporte de pessoas ou mercadorias. (230 páginas, disponíveis em
espanhol; 246 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave: elevador; hidráulico; elétrico; tração)
G/TBT/N/CHL/352
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano
(Ministerio de Vivienda y Urbanismo), propondo Regulamento Técnico sobre os requisitos de segurança a
serem cumpridos por elevadores e empilhadeiras elétricas, instaladas em edifícios cuja licença de construção
foi concedida antes de 24 de Outubro de 2010. (56 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave:
elevador; elétrico; transporte vertical; empilhadeira; guindaste)

G/TBT/N/CHL/352/Corr.1
Correção do projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério da Habitação e Desenvolvimento
Urbano (Ministerio de Vivienda y Urbanismo), sobre os requisitos de segurança a serem cumpridos por
elevadores e empilhadeiras elétricas. O item 11 da notificação G/TBT/N/CHL/352 deve ser lido como Empresa:
DIRECON-009. (Palavras chave: elevador; elétrico; transporte vertical; empilhadeira; guindaste)

G/TBT/N/CHL/353
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério dos Transportes e Telecomunicações
(Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones), propondo Regulamento Técnico sobre a alteração da
Resolução Nº 1/1995 (1 página, disponível em espanhol) e do Decreto Nº 158/2013 (2 páginas, disponíveis em
espanhol), em relação aos ônibus intermunicipais que prestem serviços públicos de passageiros. (Palavra
chave: transporte; passageiros; ônibus)
G/TBT/N/CHL/354
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pela Superintendência de Eletricidade e Combustíveis
(Superintendencia de Electricidad y Combustibles - SEC), propondo Regulamento Técnico (PE Nº 1/14) sobre o
procedimento de certificação para eletrodomésticos do tipo aquecedores de cama, cobertores, almofadas e
aparelhos para aquecimento flexíveis, de acordo com a extensão e o campo de aplicação da norma IEC 60335
2 17: 2009. (Palavra chave: aquecedores; elétricos; eletrodomésticos)
G/TBT/N/CHL/355
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 para a certificação de tubos não metálicos flexíveis para instalações elétricas, de acordo com a
extensão e o alcance da norma internacional IEC 61386-1 ed2.0 (2008-02) e IEC 61386-23 ed1.0 (2002-02). (9
páginas, disponíveis em espanhol) (Palavra chave: tubos não metálicos flexíveis; instalações elétricas)
G/TBT/N/CHL/357
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério da Economia (Ministerio de Economía),
propondo Regulamento Técnico que estabelece os requisitos mínimos para rotulagem de madeira serrada
vendida em território nacional. (6 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavra chave: Madeira, serraria)
G/TBT/N/CHL/358
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pela Superintendência de Eletricidade e Combustíveis
(Superintendencia de Electricidad y Combustibles - SEC), propondo Regulamento Técnico PE N°1/15:2016 que
estabelece os requisitos mínimos de segurança para produtos elétricos que armazenam água quente para uso
doméstico. (12 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavra chave: Água; eletricidade; eletrodoméstico)
CHINA
G/TBT/N/CHN/45/Rev.2
Revisão ao projeto de documento oficial da Agência de Normalização e Administração da China
(Standardization Administration of the People''s Republic of China - SAC), que propõe revisão ao Regulamento

Técnico para limites, dimensões, carga por eixo e massas totais para os veículos automóveis, reboques e
veículos de combinação. (17 páginas, disponível em chinês). (Palavras Chaves: automóveis; veículos)
G/TBT/N/CHN/228/Rev.1
Revisão ao projeto de documento oficial da Administração de Normalização da China (Standardization
Administration of China - SAC), propondo limites e métodos de medição para emissões de poluentes de
ciclomotores. (79 páginas, disponível em chinês). (Palavras Chave: Motocicletas; poluição; ciclomotores)
G/TBT/N/CHN/690/Rev.1
Revisão ao projeto de documento oficial da Administração de Normalização da China (Standardization
Administration of China - SAC), propondo Regulamento Técnico que trata das Normas Nacionais de segurança
para controladores de sinais do tráfego rodoviário. (41 páginas, em chinês). (Palavras chave: semáforo;
tráfego; trânsito; rodoviário)
G/TBT/N/CHN/1171
Projeto de documento oficial da China, emitido pelo Ministério de Proteção Ambiental da China (Ministry of
Environmental Protection of China), propondo Regulamento Técnico sobre o reforço da Proteção de
Informações da Rede, Administração de Procedimentos sobre os Serviços de Informações de Internet e
Regulamentos de Telecomunicações da República Popular da China, de forma que o aplicativo móvel préinstalado e distribuído deve estar sob a supervisão de agências reguladoras do governo. (8 páginas,
disponíveis em chinês) (Palavra chave: smartphone; telecomunicações; aplicativo)
G/TBT/N/CHN/1172
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Comissão Reguladora de Seguros da China (China
Insurance Regulatory Commission), propondo Regulamento Técnico sobre os requisitos em matéria de gestão
da informatização, construção e manutenção do sistema de informação, construção e proteção da
infraestrutura da informação, gestão da terceirização, gestão de segurança da informação, auditoria e
fiscalização. (23 páginas, disponíveis em chinês). (Palavra chave: seguro; informatização; informação)
COLÔMBIA
G/TBT/N/COL/73/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial da Colômbia, emitido pelo Ministério de Minas e Energia, com o
objetivo de informar que o projeto de alteração da Resolução N° 18 0581, de 23 de abril de 2008, emitindo o
Regulamento Técnico que trata de instalações para o envasilhamento de cilindros utilizados na prestação do
serviço público domiciliar de gás liquefeito de petróleo (GLP), notificado em 7 de junho de 2013, como
G/TBT/N/COL/73/Add.2, foi aprovado mediante a Resolução Nº 40247 de 7 de março de 2016, em vigor a
partir de 9 de setembro de 2016. (Palavras chave: gás liquefeito; petróleo; botijão; cilindros)
G/TBT/N/COL/206/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da, Colômbia, emitido pelo Ministério da Saúde e Proteção Social
(Ministerio de Salud y Protección Social), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico que trata
dos requisitos sanitários e de inocuidade para a carne de capivaras (Hydrochaeris), destinada ao consumo
humano e as disposições para o seu benefício, como: desossa, armazenamento, comercialização, venda,
transporte, importação ou exportação notificado em 5 de Junho de 2014, mediante o documento

G/TBT/N/COL/206, foi expedido em 25 de Fevereiro de 2016, mediante a Resolução N° 000562 que entrará
em vigor em 26 de Julho de 2019. (Palavras chave: alimento; carne; capivaras; armazenamento; transporte)
G/TBT/N/COL/208/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Colômbia, emitido pelo Ministério de Minas e Energia (Ministerio
de Minas y Energía), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico que trata do recebimento,
armazenamento, manipulação, comercialização, no atacado e distribuição de gás liquefeito de petróleo (GLP)
notificado em 22 de outubro de 2014 mediante o documento G/TBT/N/COL/208, foi aprovado em 7 de março
de 2016, por meio da Resolução Nº 40246, em vigor a partir de 9 de setembro de 2016. (Palavras chave: gás
liquefeito; petróleo; distribuição; GLP; cilindro)
G/TBT/N/COL/211/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Colômbia, emitido pelo Ministério de Minas e Energia (Ministerio
de Minas y Energía - MINMINAS), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico aplicável aos
Depósitos e pontos de venda de cilindros GLP, notificado em 27 de janeiro de 2015 mediante o documento
G/TBT/N/COL/211, foi aprovado em 7 de março de 2016, por meio da Resolução Nº 40248, em vigor a partir
de 9 de setembro de 2016. (Palavras chave: gás liquefeito; petróleo; depósito, comercialização; GLP; cilindro)
G/TBT/N/COL/217
Projeto de documento oficial da Colômbia, emitido pela Superintendência da Indústria e Comércio
(Superintendencia de Industria y Comercio - SIC), propondo Regulamento Técnico sobre o aditamento do
capítulo seis no Título VI da Circular Única que regulamenta o controle metrológico aplicável aos instrumentos
de pesagem de funcionamento não automático. (26 páginas, disponíveis em espanhol). (Palavras Chave:
metrológico; instrumentos)
G/TBT/N/COL/218
Projeto de documento oficial da Colômbia, emitido pela Superintendência da Indústria e Comércio
(Superintendencia de Industria y Comercio - SIC), propondo Regulamento Técnico sobre o aditamento do
capítulo sete no Título VI da Circular Única e se regulamenta o controle metrológico aplicável a fornecedores,
distribuidores e medidores de combustíveis líquidos. (26 páginas, disponíveis em espanhol). (Palavras Chave:
metrológico; instrumentos; combustíveis)
COREIA DO SUL
G/TBT/N/KOR/635
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério para Segurança de Alimentos e
Medicamentos (Ministry of Food and Drug Safety), propondo alterações nas características do fabrico de
quase-drugs (para farmacêuticos). (18 páginas, disponíveis em coreano) (Palavras chave: drogas; remédios;
para farmacêuticos; remédios)
G/TBT/N/KOR/636
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério para Segurança de Alimentos e
Medicamentos (Ministry of Food and Drug Safety), propondo alterações das Normas e Especificações sobre
Alimentos Funcionais de Saúde, estabelecendo padrões, especificações e métodos de ensaio para cada

ingrediente funcional listado no formulário. (118 páginas, disponíveis em coreano) (Palavras chave: alimento;
funcional; licopeno; creatina; tomate; proteína; leite)
G/TBT/N/KOR/637
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério para Segurança de Alimentos e
Medicamentos (Ministry of Food and Drug Safety), propondo alteração e harmonização com padrões
internacionais IEC e ISO, do Regulamento sobre 49 especificações padrão para dispositivos médicos. (1687
páginas, disponíveis em coreano). (Palavras chave: materiais odontológicos; dispositivos médicos)
G/TBT/N/KOR/638
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério da Terra, Infraestrutura e Transporte
(Ministry of Land, Infrastructure and Transport), propondo a revisão das Regras sobre os padrões de
desempenho de Veículos e Peças coreanos. (105 páginas, disponíveis em coreano) (Palavras chave: veículo;
peça; transporte)
G/TBT/N/KOR/639
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pela Agência de Pesquisa da Rádio Nacional (National
Radio Research Agency - RRA), propondo Notificação Pública de Avaliação de Conformidade para
equipamentos de transmissão de comunicações e eletrodomésticos. (142 páginas, disponíveis em coreano).
(Palavras chave: telecomunicações; telefone; eletrodoméstico)
G/TBT/N/KOR/640
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério do Comércio, Indústria e Energia
(Ministry of Trade, Industry and Energy), propondo Regulamento sobre equipamentos para gestão da
eficiência energética. (290 páginas, disponíveis em coreano). (Palavras chave: máquinas de lavar roupa;
utensílio; elétrico fornecedor; geladeiras; aquecedor; desumidificador; ventilador)
G/TBT/N/KOR/641
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério para Segurança de Alimentos e
Medicamentos (Ministry of Food and Drug Safety - MFDS), propondo Regulamento sobre alteração da
rotulagem padrão para os alimentos geneticamente modificados. (12 páginas, disponíveis em coreano).
(Palavras chave: Alimentos; geneticamente modificado)
G/TBT/N/KOR/642
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério para Segurança de Alimentos e
Medicamentos (Ministry of Food and Drug Safety - MFDS), propondo Regulamento para a rotulagem de
produtos provenientes da pecuária. (63 páginas, disponíveis em coreano). (Palavras chave: Alimentos; carne)
G/TBT/N/KOR/643
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério para Segurança de Alimentos e
Medicamentos (Ministry of Food and Drug Safety - MFDS), propondo Regulamento sobre alteração sobre
avisos e instruções de uso para cosméticos. (6 páginas, disponíveis em coreano). (Palavra chave: Cosméticos)

COSTA RICA
G/TBT/N/CRI/60/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Ministério de Economia, Indústria e Comércio (Ministerio de
Economía, Industria y Comercio - MEIC), com o objetivo de informar reformas, adições e revogações no
Regulamento Técnico RTCR:400:2006, sobre a rotulagem de carne crua, moída, marinada, condimentada,
amaciada e vísceras. Comentários serão aceitos por um período de 30 dias. (Palavras chave: rotulagem;
alimento; carne; crua)
G/TBT/N/CRI/156
Projeto de documento oficial da Costa Rica emitido pelo Ministério da Economia, Indústria e Comércio
(Ministerio de Economía, Industria y Comercio - MEIC), do Departamento de Regulamentação Técnica
(Departamento de Reglamentación Técnica), propondo Regulamento Técnico (RTCR 486: 2016), sobre os
requisitos técnicos e de marcação para pneus que são fabricados no país ou importados para comercialização
no país. (10 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave: pneus; automóvel; borracha)
EGITO
G/TBT/N/EGY/126/Corr.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade
(Egyptian Organization for Standardization and Quality - EOS), com o objetivo de informar que na notificação
G/TBT/N/EGY/126, os itens 5 e 8 foram modificados. (98 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave:
veículos rodoviários; dispositivos de engate; reboque)
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
G/TBT/N/ARE/306
Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes, emitido pela Autoridade para Normalização e Metrologia
(Emirates Authority for Standardization and Metrology - ESMA), propondo Regulamento Técnico UAE sobre os
requisitos gerais aplicáveis aos veículos elétricos com o máximo de GVWR inferior a 3500 kg, incluindo os
requisitos para a estação de carregamento e para o desempenho do veículo. (28 páginas, disponíveis em
Inglês). (Palavras chave: automóvel; veículo elétrico; motor)
EQUADOR
G/TBT/N/ECU/32/Add.10
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização (Instituto
Ecuatoriano de Normalización - INEN), com o objetivo de informar o Adendo 10 do Regulamento Técnico RTE
INEN 034 (3R), sobre as características mínimas de segurança dos veículos automotores. (Palavras chave:
veículo; automotor; segurança)
G/TBT/N/ECU/33/Add.5
Adendo ao Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto Equatoriano de Normalização
(Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN), com o objetivo de informar o Adendo 5 correspondente ao

Regulamento Técnico RTE INEN 021 (3R) sobre cabos e fios isolados para uso elétrico. (Palavras chave: cabo;
fio; elétrico)
G/TBT/N/ECU/93/Add.4
Adendo ao Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto Equatoriano de Normalização
(Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico RTE
INEN 079 (1R) que trata dos requisitos técnicos para especiarias e condimentos, notificado como
G/TBT/N/ECU/93/Add.2 em 7 de abril de 2014, foi emitido mediante a Resolução nº 16.097 de 18 de Março
de 2016, publicada no Registro Oficial n º 741 de 26 de Abril de 2016. (Palavras chave: especiaria; condimento;
tempero)
G/TBT/N/ECU/145/Add.3
Adendo ao Regulamento Técnico de emergência do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização
(Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN), com o objetivo de divulgar a errata concernente ao
Regulamento Técnico RTE INEN 153 (1R), sobre condutores elétricos, de cobre sem isolamento, notificado
como G/TBT/N/ECU/145, de 17 de Janeiro de 2014, substituindo o Regulamento Técnico RTE INEN 153: 2014
e a Alteração Modificatória 1: 2014, emitido nos termos da Resolução Nº 16016, de 24 de março de 2016, da
Subsecretaria da Qualidade do Ministério da Indústria e Produtividade e publicado no Jornal Oficial Nº 735, de
18 de abril de 2016. (Palavras Chave: Fios; cobre; eletricidade)
G/TBT/N/ECU/258/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto Equatoriano de Normalização
(Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN), com o objetivo de informar a emissão da versão final, nos
termos da Resolução Nº 16059, de 29 de fevereiro de 2016, do Regulamento Técnico (INEN 227), que define
os requisitos de rotulagem, amostragem, documentos de referência e procedimentos para a avaliação da
conformidade de aparelhos elétricos para esquentar líquidos e para a cocção de alimentos e similares.
(Palavras chave: eletrodoméstico; alimento; aparelho; utensílio; elétrico)
G/TBT/N/ECU/282/Add.1
Adendo ao Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto Equatoriano de Normalização
(Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico RTE
INEN 126 sobre requisitos para Joias e Acessórios, notificado como G/TBT/N/ECU/282, de 2 de Outubro de
2014, foi expedido por meio da Resolução N° 16.100, de 18 de Março de 2016, emitida pela Subsecretaria da
Qualidade do Ministério das Indústrias e Produtividade e publicada no Diário Oficial Nº 741, de 26 de Abril de
2016. (Palavra chave: joia)
G/TBT/N/ECU/284/Add.3
Adendo ao Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto Equatoriano de Normalização
(Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN), com o objetivo de informar a alteração do Regulamento
Técnico INEN 253 (1R), que define a finalidade, amostragem e procedimentos de avaliação da conformidade
para embalagens flexíveis retornáveis, notificado originalmente como G/TBT/N/ECU/284/Add.1, de 13 de
maio de 2014. A versão atual foi emitida mediante a Resolução Nº 16107, de 24 de Março de 2016, pela
Secretaria da Qualidade do Ministério da Indústria e Produtividade, publicada no Diário Oficial n º 737, de 20
de Abril de 2016. (Palavra chave: embalagem; retornável)

G/TBT/N/ECU/299/Add.1
Adendo ao Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto Equatoriano de Normalização
(Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico INEN
270, que trata dos requisitos do produto, requisitos de marcação e requisitos de rotulagem, amostragem,
testes para avaliar a conformidade, documentos de referência e os procedimentos de avaliação da
conformidade para luvas de proteção (EPI), notificado mediante o documento G/TBT/N/ECU/299, de 22 de
Janeiro de 2015 foi emitido em conformidade com a Resolução Nº 16098, de 18 de março de 2016 e publicado
no Diário Oficial Nº 740, de 25 de abril de 2016. (Palavra chave: Luvas; EPI; borracha)
ESLOVÊNIA
G/TBT/N/SVN/94
Projeto de documento oficial da Eslovênia, emitido pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Alimentação
(Ministry of Agriculture, Forestry and Food), propondo Regulamento Técnico sobre as regras aplicáveis ao
método do corte, seleção da carne dos animais abatidos e rotulagem das categorias. (15 páginas, disponíveis
em esloveno). (Palavra chave: alimento; carcaça; carne; corte; rotulagem)
G/TBT/N/SVN/95
Projeto de documento oficial da Eslovênia, emitido pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Alimentação
(Ministry of Agriculture, Forestry and Food), propondo Regulamento Técnico sobre o método de rotulagem
dos alimentos embalados no local de venda e alimentos pré-medidos para venda direta. (4 páginas,
disponíveis em esloveno). (Palavra chave: embalagem; rotulagem; alimento; pré-medidos)
G/TBT/N/SVN/96
Projeto de documento oficial da Eslovênia, emitido pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Alimentação
(Ministry of Agriculture, Forestry and Food), propondo Regulamento Técnico sobre valores e as condições de
colocação no mercado de pequenas quantidades de produtos primários, as condições para a sua produção e
derrogações para estabelecimentos na área de alimentos de origem animal. (8 páginas, disponíveis em
esloveno). (Palavra chave: produtos primários; coelho; lebre; carne; alimento; animal; aves)
G/TBT/N/SVN/97
Projeto de documento oficial da Eslovênia, emitido pelo Ministério da Saúde (Ministry of Health), propondo
Regulamento Técnico sobre Ordenamento para restrição do uso de tabaco e produtos afins, introduzindo a
padronização da embalagem de produtos do tabaco, a aparência e o conteúdo do cigarro e a do tabaco
enrolado manualmente, além de especificar a forma, material, cor e as especificações das legendas permitidas
nas embalagens, também especifica a cor e legendas que podem ser usados para cigarros individuais. (31
páginas, disponíveis em esloveno). (Palavra chave: cigarro; tabaco; fumo; embalagem)
ESTADOS UNIDOS
G/TBT/N/USA/569/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração para Segurança do
Tráfego nas Estradas Nacionais (National Highway Traffic Safety Administration - NHTSA), do Departamento
de Transportes (Department of Transports - DOT), com o objetivo de informar a negação de petições de
reconsideração apresentadas por fabricantes de ônibus, relativas à regra final de 25 de novembro de 2013,

exigindo cintos de segurança em grandes automóveis. A recusa foi validada a partir de 6 de Abril de 2016.
(Palavras chave: ônibus; estrada; cinto de segurança; automóvel)
G/TBT/N/USA/826/Add.5/Corr.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e
Energia Renovável (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia
(Department of Energy - DOE), com o objetivo de informar que em 8 de Janeiro de 2016, foi publicada a regra
final que corrigiu um erro técnico da norma de conservação de energia para máquinas de venda automática
de bebidas, em garrafas ou em latas. Entrará em vigor: 25 de abril de 2016. (Palavras chave: energia; EPCA;
máquina; bebida)
G/TBT/N/USA/886/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 em 3 de Dezembro de 2014 o DOE emitiu uma
regra final revisando as disposições e procedimentos de ensaio para lavadoras de roupas comerciais. Em 15 de
Dezembro de 2014, outra regra final foi publicada para corrigir os padrões de conservação de energia para
lavadoras de roupas comerciais. Esta correção final em vigor desde 8 de Abril de 2016, altera as disposições e
procedimento de ensaio para lavadoras de roupas comerciais esclarece a aplicabilidade dos procedimentos de
ensaio revistos em relação às normas de conservação de energia alteradas e, remove disposições
regulamentares obsoletas. (Palavras chave: lavadoras; roupa; máquinas; ensaio; energia)
G/TBT/N/USA/966/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção Ambiental
(Environmental Protection Agency - EPA), com o objetivo de informar que esta regra, em vigor a partir de 6 de
Abril de 2016, finaliza as correções que a EPA sugeriu em 17 de fevereiro de 2015, para corrigir e esclarecer
algumas colocações em relação às Normas nacionais sobre emissão de poluentes de ar, oriundos do carvão e
de óleo combustível, gerado a partir do vapor de utilitários elétricos, bem como retira a defesa afirmativa
para o mau funcionamento. (Palavras chave: combustível fóssil; carvão; óleo; vapor; petróleo; emissão;
poluentes)
G/TBT/N/USA/967/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção Ambiental
(Environmental Protection Agency - EPA), com o objetivo de informar algumas alterações na regra final
relativa a emissões de veículos a motor e combustíveis, a fim de corrigir erros identificados. Entrará em vigor a
partir de 21 de Junho de 2016. (Palavras chave: emissões; veículo; automóvel; motor)
G/TBT/N/USA/975/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração da Segurança e da
Saúde Ocupacional (Occupation Safety and Health Administration - OSHA), do Departamento do Trabalho
(Department of Labor), com o objetivo de informar a aprovação da versão final que atualiza os Padrões de
Segurança e Saúde Ocupacional para a Proteção Visual e Facial, com base em normas de consenso nacional,
removendo a edição mais antiga da norma ANSI e alterando outras disposições da norma de construção da
proteção ocular e facial, para alinhá-los com as Normas marítimas e com as Normas da Indústria em geral de
Segurança e Saúde Ocupacional da OSHA, em vigor a partir de 25 de Abril de 2016. (Palavras chave: proteção
visual; facial; ocular; segurança)

G/TBT/N/USA/1017/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção Ambiental
(Environmental Protection Agency - EPA), com o objetivo de alterar a lista de substâncias químicas
parcialmente isentas de divulgação de informações adicionais, sob o Registo de Dados Químicos (Chemical
Data Reporting - CDR). (Palavras chave: substância química; proteção ambiental)
G/TBT/N/USA/1023/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção Ambiental
(Environmental Protection Agency - EPA), com o objetivo de informar que com base no Ordenamento sobre o
Controle de Substâncias Tóxicas EPA está finalizando uma nova regra de uso significativo (SNUR) para
tricloroetileno (TCE). O novo uso significativo, em vigor a partir de 7 de Junho de 2016, destina-se ao fabrico
ou processamento para uso em um produto de consumo, com uma exceção para uso em produtos de limpeza
e película, polidores de cascos, lubrificantes, selantes borda do espelho, e spray de pimenta. A utilização do
TCE, nesses termos, deverá ser notificada a EPA com pelo menos 90 dias antes do início do fabrico ou
processamento, gerando a oportunidade para a EPA de avaliar o uso pretendido e se necessário com base nas
informações disponíveis e de se proteger contra potenciais riscos excessivos. (Palavra chave: substância
tóxica; produto de limpeza; película)
G/TBT/N/USA/1027/Add.1
Adendo ao Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Serviço de Inspeção de Segurança
Alimentar (Food Safety and Inspection Service - FSIS) e do Departamento de Agricultura (Department of
Agriculture - USDA), com o objetivo de alterar e aperfeiçoar a definição e normatização de frango grelhado ou
frango assado, para melhor refletir as características no mercado atual, com vigência a partir de 1 de janeiro
de 2018. (Palavras chave: alimento; frango; galinha; ave)
G/TBT/N/USA/1029/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão para a Segurança dos
Produtos de consumo (Consumer Product Safety Commission), com o objetivo de informar a emissão de regra
final, em vigor a partir de 9 de Maio de 2016, alterando as regras para os padrões de segurança para
acionadores de porta automática para garagens residenciais, nas disposições de proteção de fechamento da
Norma UL325, 6ª edição da Norma de Segurança para porta, cortinado, portão, grade, e operadores de
sistemas de acionamento para janelas. (Palavras chave: motor; garagem; porta; sistemas de acionamento)
G/TBT/N/USA/1034/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), que revisa as regras administrativas e regulamentos da ordem de marketing Federal para a
comercialização das uvas cultivadas em uma área designada no sudeste da Califórnia e de uvas de mesa,
importadas com o intuito de permitir o envio das uvas que não cumpram os requisitos mínimos de qualidade
e de tamanho para serem doadas a instituições de caridade. O regulamento de importação é autorizado ao
abrigo da secção 608e da Lei de Contrato de Comercialização Agrícola de 1937. (Palavras chave: uva; caridade;
cultivo; fruta)

G/TBT/N/USA/1060/Add.1
Adendo ao documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos
(Food and Drug Administration - FDA), Serviços para a Saúde Humana (Health and Human Services - HHS),
propondo a reabertura para o período de comentários para o Regulamento Técnico 80 FR 79776, de 23 de
Dezembro de 2015, para rever a prescrição de drogas combinadas de ingredientes ativos sob consideração
para inclusão como produtos que contêm ingredientes ativos ou indicações que exijam uma aplicação nova da
droga para a inclusão em um estudo monográfico. Comentários serão aceitos até de 18 de maio de 2016.
(Palavras chave: medicamento; droga; ingrediente ativo)
G/TBT/N/USA/1096
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Saúde (Health Authority), Divisão de Saúde
Pública do Estado de Oregon (Public Health Division, State of Oregon), propondo Regulamento Técnico sobre
embalagem à prova de crianças, sem atrativos para os menores e os requisitos de rotulagem para os Sistemas
de Liberação de Inalantes, para dispositivos que podem ser utilizados para liberar nicotina, canabinóides e
outras substâncias, na forma de vapor ou aerossol, incluindo e-cigarros (e-cigarettes), canetas vaporizadoras
(vape pens), e-narguilé (e-hookah) e outros dispositivos. (Palavras chave: cigarros; vaporizadores; e-narguilé;
rotulagem; embalagem)
G/TBT/N/USA/1097
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Departamento de Serviços Financeiros (Department of
Financial Services), Divisão Estadual de Corpo de Bombeiros do Estado da Flórida, (Division of State Fire
Marshal, State of Florida), propondo Regulamento Técnico sobre a 6ª Edição do Código de Prevenção de
Incêndios da Florida, adotando uma nova edição do Código de Prevenção de Incêndios a cada três anos. O
Departamento de Serviços Financeiros, informa que comentários e propostas serão aceitos as edições do
NFPA 1 (2015 edição) e NFPA (edição 2015) 101. (1 página, disponível em inglês) (Palavras chave: bombeiros;
código; prevenção; incêndio)
G/TBT/N/USA/1098
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Departamento de Serviços Financeiros (Department of
Financial Services), Divisão Estadual de Corpo de Bombeiros do Estado de Illinois, (Office of the State Fire
Marshal, State of Illinois), propondo Regulamento Técnico sobre os requisitos mínimos para alarmes e
detectores de monóxido de carbono aprovados para novas escolas, escolas públicas existentes e
esclarecimentos aos conselhos escolares locais. (7 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave:
bombeiros; alarme; detectores; prevenção; incêndio; monóxido de carbono)
G/TBT/N/USA/1099
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Aviação Federal (Federal Aviation
Administration - FAA), propondo Regulamento Técnico para alterar os padrões de qualificação de
desempenho para dispositivos de treino de simulação de voo, com o objetivo de melhorar e introduzir normas
técnicas através de recentes alterações nos requisitos de formação de transportadores aéreos, com formação
em tarefas com condições meteorológicas adversas, bem como para tratar do Comitê de Regulamentação de
Aviação, para alinhar com a orientação de avaliação internacional atual e para garantir o ambiente de
treinamento preciso e realista. (212 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: aviação; treinamento;
dispositivo; simulação; voo)

G/TBT/N/USA/1100
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão Federal de Comércio (Federal Trade
Commission - FTC), propondo Regulamento Técnico sobre a rotulagem e publicidade de materiais de
construção para isolamento de residências, solicitando comentários quanto ao impacto econômico desta
regulamentação na comercialização desses produtos. (4 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: casa;
residência; materiais de construção; isolamento; rotulagem; publicidade)
G/TBT/N/USA/1101
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Aviação Federal (Federal Aviation
Administration - FAA), propondo Regulamento Técnico sobre a Revisão das normas de Aero navegabilidade
para aeronave leve de uso geral ou helicóptero, utilizado para o transporte de pessoas ou de carga, aeronave
autorizada a realizar acrobacias e aeronaves movidas à hélice, com 19 ou menos assentos de passageiros. (78
páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: aviões; aeronaves; helicópteros; acrobacias; hélice)
G/TBT/N/USA/1101/Add.1
Adendo ao documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Aviação Federal (Federal
Aviation Administration - FAA), com o objetivo de informar um encontro público com o intuito de revisar a
parte 23 das Normas de Aero navegabilidade para aeronave leve de uso geral ou helicóptero, utilizado para o
transporte de pessoas ou de carga, aeronave autorizada a realizar acrobacias e aeronaves movidas à hélice,
com 19 ou menos assentos de passageiros. As datas das reuniões estão disponíveis no documento da OMC. O
período para comentários NPRM será até 13 de Maio de 2016. (Palavras chave: aviões; aeronaves;
helicópteros; acrobacias; hélice)
G/TBT/N/USA/1102
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Departamento de Agricultura e Manejo da Terra, do
Estado de Iowa (Department of Agriculture and Land Stewardship, State of Iowa), propondo Regulamento
Técnico sobre a expansão do Programa de Infraestrutura para Combustíveis Renováveis para locais de venda
de motores. Define um tamanho mínimo do selo de verificação da bomba para combustíveis renováveis e
atualiza os requisitos do selo para combustíveis do tipo etanol. Os selos devem ser apostos até 1 de janeiro de
2018 (3 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: bomba de combustível; etanol; combustível;
motores)
G/TBT/N/USA/1103
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Estado da California (State of California), propondo
Regulamento Técnico sobre a dose máxima permitida de exposição cutânea ao Bisfenol A (BPA). (4 páginas,
disponíveis em inglês). (Palavras chave: plásticos; resinas epóxi; garrafas; equipamentos esportivos; CDs;
DVDs; tubulações; revestimentos; latas; alimentos; bebidas)
G/TBT/N/USA/1104
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção Ambiental (Environmental
Protection Agency - EPA), propondo Regulamento Técnico sobre novos usos significativos (SNURs) para três
substâncias químicas que foram objeto de um aviso de pré-manufatura (PMN), ao abrigo do Ordenamento
para o Controle de Substâncias Tóxicas, de forma a proporcionar à EPA a oportunidade de avaliar o uso
pretendido e se necessário, proibir ou limitar a atividade antes que ela ocorra. (6 páginas, disponíveis em
inglês). (Palavras chave: usos significativos; substâncias químicas; substâncias tóxicas)

G/TBT/N/USA/1105
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção Ambiental (Environmental
Protection Agency - EPA), propondo Regulamento Técnico para listar uma série de substâncias como aceitável,
sujeita a condições de uso, sujeito a limites de uso estreitados ou inaceitável, visando à proteção da camada
de ozônio. (101 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: ozônio; ar condicionado; refrigeração;
substância química; espuma; extintor)
G/TBT/N/USA/1106
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Departamento de Alimentos e Agricultura (Department
of Food and Agriculture), do Estado da Califórnia (State of California) propondo Regulamento Técnico padrão
provisório para os produtos de leite ultrafiltrados. (6 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: Leite;
bebida; laticínio)
G/TBT/N/USA/1107
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Departamento de Habitação e Desenvolvimento da
Comunidade (Department of Housing and Community Development), do Estado da Virgínia (State of Virginia),
propondo Regulamento Técnico para atualizar o Código de Construção Uniforme do Estado da Virgínia,
reconhecidos nacionalmente pelos padrões do International Code Council. (1 página, disponível em inglês).
(Palavra chave: Construção)
G/TBT/N/USA/1108
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão de Álcool e Tabaco (Alcohol and Tobacco
Commission), do Estado de Indiana (State of Indiana), propondo Regulamento Técnico emergencial para ELiquids. (8 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: tabaco; substâncias químicas; e-liquids)
G/TBT/N/USA/1109
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Departamento de Habitação e Desenvolvimento da
Comunidade (Department of Housing and Community Development), do Estado da Virgínia (State of Virginia)
propondo Regulamento Técnico para o Código de Prevenção de Incêndio do Estado da Virgínia. (1 página,
disponível em inglês). (Palavras chave: Incêndio, substância química; extintor)
G/TBT/N/USA/1110
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Departamento de Habitação e Desenvolvimento da
Comunidade (Department of Housing and Community Development), do Estado da Virgínia (State of Virginia),
propondo Regulamento Técnico para requisitos de segurança para fabricação de produtos industrializados de
construção. (1 página, disponível em inglês). (Palavras chave: construção; fabricação; indústria)
G/TBT/N/USA/1111
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Estado da Virgínia (State of Virginia), com o objetivo de
atualizar o regulamento para dispositivos de diversão, incorporando as edições de 2015 das normas da
Sociedade Americana de Testes e Materiais (ASTM). (1 página, disponível em inglês). (Palavras chave:
brinquedos; infantil)

G/TBT/N/USA/1112
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Conselho Estadual de Saúde (State Board of Healt), do
Estado da Virgínia (State of Virginia), propondo Regulamento Técnico proteção contra as radiações por raiosX. (49 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: substância química; substâncias tóxicas; radiação;
raios-x)
G/TBT/N/USA/1113
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 para proibir o uso de dispositivos de estimulação elétrica para tratar comportamento
agressivo ou autodestrutivo. (34 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: Equipamentos médicos;
choque)
G/TBT/N/USA/1114
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão Federal de Comércio (Federal Trade
Commission - FTC), com o objetivo de informar alterações em suas regras e regulamentos do Hobby
Protection Act, e busca comentários sobre suas propostas. A data final para comentários é 6 de julho de 2016.
(5 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: hobby; imitação; cópia; numismático; moeda)
G/TBT/N/USA/1115
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão Federal de Comunicações (Federal
Communications Commission - FCC), propondo incorporar nos regulamentos da comissão a Norma Nacional
Americana para Ensaios de Conformidade de Transmissores usados em Serviços de Radiocomunicação
Licenciados (ANSI C63.26-2015). (2 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: Radiocomunicação; rádio;
transmissor)
G/TBT/N/USA/1116
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Avaliação de Risco de Saúde Ambiental
(Office of Environmental Health Hazard Assessment), do Estado da Califórnia (State of California), propondo
Regulamento Técnico para permitir a utilização temporária de um texto padrão com advertência a exposição
ao Bisfenol A (BPA) de alimentos e bebidas enlatadas e engarrafadas. (5 páginas, disponíveis em inglês).
(Palavras chave: Substância química; Bisfenol A; alimento; bebida; enlatado; garrafa)
FEDERAÇÃO RUSSA
G/TBT/N/RUS/49
Projeto de documento oficial da Rússia, emitido pela Agencia Federal de Regulação Técnica (Federal Agency
for Technical Regulation - Rosstandart), propondo Regulamento Técnico sobre as regras de certificação para
cimento Portland (portland cement), cimentos aluminosos (aluminous cement), cimentos de altos fornos (slag
cement), cimento supersulfato (supersulphate cement) e outros cimentos hidráulicos (hydraulic cements),
corados ou em a forma de clinkers (residual). (1+42 páginas, disponíveis em russo) (Palavras chave: cimento;
construção)

GEORGIA
G/TBT/N/GEO/94
Projeto de documento oficial da Geórgia, emitido pelo Ministério de Assuntos Internos da Geórgia (Ministry of
Internal Affairs of Georgia), propondo Regulamento Técnico sobre requisitos de segurança para os edifícios,
aprovado pelo Decreto do Governo da Geórgia Nº 119, de 9 de março de 2016 que se aplica a normas de
design para as divisões de proteção contra incêndios em construções de edifícios. (11 páginas, disponíveis em
georgiano) (Palavra chave: construção; edifício; estrutura)
G/TBT/N/GEO/95
Projeto de documento oficial da Geórgia, emitido pelo Ministério do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
da Geórgia (Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia), propondo Regulamento
Técnico sobre requisitos especiais para coleta e tratamento (transformação) de resíduos perigosos, aprovado
pelo Decreto do Governo da Geórgia Nº 145, de 29 de março de 2016. (10 páginas, disponíveis em georgiano)
(Palavras chave: substâncias químicas; resíduo; reciclagem)
G/TBT/N/GEO/96
Projeto de documento oficial da Geórgia, emitido pelo Ministério do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
da Geórgia (Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia), propondo Regulamento
Técnico para as disposições sobre resíduos descartados por veículos de transporte, aprovado pelo Decreto do
Governo da Geórgia Nº 143, de 29 de março de 2016. (5 páginas, disponíveis em georgiano) (Palavra chave:
veículos; automóveis)
HONDURAS
G/TBT/N/HND/87
Projeto de documento oficial de Honduras, emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico
(Secretaría de Desarrollo Económico), propondo Regulamento Técnico que estabelece requisitos e outras
especificações a serem cumpridas para fortificar o açúcar com vitamina A, aplicando-se a todos os produtos
de açúcar nacional ou importados comercializados no país, quer para consumo ou para a produção de outros
produtos alimentares. (11 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave: açúcar; vitamina; alimento;
bebida)
ÍNDIA
G/TBT/N/IND/55
Projeto de documento oficial da Índia, emitido pela Autoridade responsável pelos padrões de segurança
alimentar (Department of Industrial Policy and Promotion - DIPP), propondo Regulamento para o controle de
qualidade sobre a eficiência energética para motores trifásicos de indução. (6 páginas, disponíveis em inglês).
(Palavras chave: capacitores elétricos)

INDONÉSIA
G/TBT/N/IDN/105
Projeto de documento oficial da Indonésia, emitido pela Direção de Alimentos (Directorate of Food), Produtos
Industriais de Pesca e Marinha (Marine and Fishery Product Industries) do Ministério da Indústria (Ministry of
Industry), propondo Regulamento Técnico para que biscoitos produzidos, distribuídos, comercializados e
importados dentro do país, cumpram os requisitos de embalagem do SNI (SNI MARK). Seu certificado deve ser
emitido pelo Organismo de Certificação credenciado pelo KAN designados pelo Ministro da Indústria.
(Palavras Chave: Alimentos; bolacha)
G/TBT/N/IDN/106
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 Nº 97/M-DAG/PER/11/2015 relativo à
importação de produtos florestais (silvicultura). (32 páginas, disponíveis em indonésio) (Palavras Chave:
Produtos Vegetais)
G/TBT/N/IDN/107
Projeto de documento oficial da Indonésia, emitido pela Direção Geral de Energia Renovável Nova e
Conservação de Energia (Directorate General of New Renewable Energy and Energy Conservation), do
Ministério de Energia e Recursos Minerais (Ministry of Energy and Mineral Resources), propondo Decreto N°
07 de 2015, relativo a etiquetas que incluam o padrão mínimo de desempenho de produção e economia de
energia para aparelhos de ar condicionado. (33 páginas, disponíveis em inglês) (Palavras Chave: Refrigeração;
ar condicionado; energia)
ISRAEL
G/TBT/N/ISR/903
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point),
propondo a revisão do Regulamento SI 46, que trata de farinha de trigo, para adotar a norma Codex 152 1985, Revisão de 1995, excluindo a sêmola de trigo e trigo de grão duro, adicionando requisitos específicos
para as farinhas de trigo brancas e escuras, usadas na produção de produtos de pão branco e pão do tipo
Chalá (pão tradicional judaico). (3 páginas, disponíveis em inglês; 9 páginas, disponíveis em hebraico)
(Palavras Chave: farinha; chalá; pão)
G/TBT/N/ISR/904
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point),
propondo a revisão do Regulamento SI 262, sobre massas, baseando-se no Decreto Presidencial italiano Nº
187, de 9 de Fevereiro de 2001, quanto aos requisitos de rotulagem e exigências da massa feita de sêmola de
trigo duro, mas ao contrário do padrão italiano, a norma israelense permite produzir massas não apenas a
partir de 100% trigo duro. Tanto o padrão antigo quanto a norma revista será aplicada por um período de 12
meses a partir da publicação no Diário Oficial Israel, enquanto os requisitos de rotulagem entrarão em vigor 2
anos após a publicação no Diário Oficial da União de Israel. (12 páginas, disponíveis em hebraico) (Palavras
Chave: farinha; massa; trigo)

G/TBT/N/ISR/905
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point),
propondo a revisão do Regulamento SI Padrão 386 parte 2, que trata de requisitos e métodos de ensaio para
preservativos masculinos fabricados de material sintético, para adotar tanto a Norma Internacional ISO 23409
- Primeira Edição: 2011-02-15, como a norma americana ASTM D6324-11. (58 páginas, disponíveis em Inglês,
6 páginas, disponíveis em hebraico) (Palavras Chave: preservativo; camisinha; látex)
G/TBT/N/ISR/906
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point),
propondo a revisão do Regulamento SI 900 parte 2.24, que trata dos requisitos para utensílios para
refrigeração, utensílios para refrigeração de sorvetes e fabricação de gelo, para adotar tanto a norma
internacional IEC 60335-2-24 Edição 7.1: 2012-05 e a norma internacional UL American Standard 60335-2-24 Edição 1: 21 de agosto de 2006 e todas as suas alterações até 01 de agosto de 2011 e permitir a conformidade
com qualquer uma das duas. (154 páginas, disponíveis em Inglês, 15 páginas, disponíveis em hebraico)
(Palavras Chave: sorvete; gelo; refrigeração).
G/TBT/N/ISR/907
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point),
propondo a revisão do Regulamento SI 408, sobre pimenta (Piper nigrum L.), para ser substituído pelo
Regulamento SI 959: Pimenta inteira ou moída, Pimenta branca e Pimenta preta, para adotar a Norma
Internacional ISO 959-1 - Segunda edição: 1998/05/15, e a Norma Internacional ISO 959-2 - segunda edição:
1998/05/15. (Palavras chave: pimenta do reino; pimenta branca; pimenta preta; grão; pó)
G/TBT/N/ISR/908
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point),
propondo a revisão do Regulamento SI 426 parte 1, sobre luvas de borracha cirúrgicas estéreis, para adotar a
Norma Internacional ISO 10282 - Terceira edição: 2014/02/01 e a Norma Internacional americana ASTM D
3577 09 e permite a conformidade com ambas. Esta revisão lida também com a embalagem e a marcação. (6
páginas, disponíveis em hebraico; 15 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: luvas; borracha;
cirúrgicas estéreis; marcação; embalagem)
G/TBT/N/ISR/909
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point),
propondo a revisão do Regulamento SI 408, sobre pimenta (Piper nigrum L.), para ser substituído pelo
Regulamento SI 959: Pimenta inteira ou moída, Pimenta branca e Pimenta preta, para adotar a Norma
Internacional ISO 959-1 - Segunda edição: 1998/05/15, e a Norma Internacional ISO 959-2 - segunda edição:
1998/05/15. (Palavras chave: pimenta do reino; pimenta branca; pimenta preta; grão; pó)
G/TBT/N/ISR/909/Corr.1
Correção ao projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT
Enquiry Point), propondo a revisão do Regulamento Técnico para comunicar que as informações contidas na
notificação G/TBT/N/ISR/909 são idênticas à notificação G/TBT/N/ISR/907. Portanto a G/TBT/N/ISR/909 está
cancelada. (Palavras chave: pimenta do reino; pimenta branca; pimenta preta; grão; pó)

G/TBT/N/ISR/910
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point),
propondo declarar voluntário o Regulamento SI 938 parte 1, sobre painéis de vidro plano para construções,
como parte do cancelamento desta regra com o objetivo de diminuir as barreiras técnicas, a sua substituição
pelo regulamento SI 938 parte 2 e SI 938 parte 3. (12 páginas, disponíveis em hebraico) (Palavras chave:
painel; vidro; construção)
G/TBT/N/ISR/911
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point),
propondo Regulamento SI 14372, sobre talheres e utensílios para a alimentação das crianças, adotando a
norma europeia EN 14372: Agosto de 2004, com algumas mudanças. (6 páginas, disponíveis em hebraico; 25
páginas, disponíveis em inglês) (Palavras chave: alimentação; crianças; Louça; utensílios; cozinha; Colheres;
garfos; conchas; escumadeiras; pá para bolo; facas)
G/TBT/N/ISR/912
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point),
propondo a revisão do Regulamento SI 579 parte 1, e das normas voluntárias SI 579 partes 3, 7, 10.1 e 10.2,
para serem substituídos pelo regulamento SI 579 partes 1.1 e 1.2 com o intuito de adotar as Normas
Internacionais europeias EN 12975-1: 2006 + A1: outubro de 2010 e ISO 9806 - Primeira Edição: 2013/11/15.
SI 579 parte 1.1 - sistemas de aquecimento solar de água: coletores solares - Requisitos gerais (16 páginas,
disponíveis em Inglês; 8 páginas, disponíveis em hebraico) SI 579 parte 1.2 - sistemas de aquecimento solar de
água: coletores solares - Métodos de ensaio (126 páginas, disponíveis em Inglês; 8 páginas, disponíveis em
hebraico) (Palavras Chave: Água, aquecedores, sol)
G/TBT/N/ISR/913
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point),
propondo a Revisão do Regulamento SI 356 e da norma voluntária SI 443, sobre açúcar, para serem
substituídos pelo Regulamento SI 7212, com o intuito de adotar a Norma do Codex Alimentarius 212-1999 e
as suas emendas de 2001. (5 páginas, disponíveis em inglês; 9 páginas, disponíveis em hebraico). (palavra
chave: açúcar)
G/TBT/N/ISR/914
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point),
propondo a Revisão do Regulamento SI 468, sobre páprica e chili, para ser substituído pelo Regulamento SI
7540 (páprica doce, colorau) e SI 7972 (pimentão e capsicum), para adotar as Normas Internacionais ISO 7540
- Segunda edição: 2006-11-01 e ISO 972 - Segunda edição: 1994/04/15, significativamente diferente do
padrão antigo. (Palavra chave: páprica; pimentão; pimenta; colorau; capsicum)
G/TBT/N/ISR/915
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point),
propondo a Revisão do Regulamento SI 60601 parte 1, sobre Requisitos gerais para segurança básica e
desempenho essencial de equipamentos médicos elétricos, para adotar a norma internacional IEC 60601-1 Edição 3.1: 2012-08 com algumas mudanças nas referências normativas. (415 páginas, disponíveis em Inglês,
10 páginas, disponíveis em hebraico). (Palavra chave: equipamento; médico; hospitalar; elétrico)

G/TBT/N/ISR/916
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point),
propondo a primeira Revisão do Regulamento SI 6, alterando o escopo e a definição para piso de cerâmica. (3
páginas, disponíveis em hebraico). (Palavras chave: cerâmica; piso; cimento; mármore; granito)
G/TBT/N/ISR/917
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point),
propondo a primeira Revisão do Regulamento SI 5, parte 1, sobre blocos de concreto para paredes e
coberturas. (3 páginas, disponíveis em hebraico). (Palavras chave: blocos; concreto; parede; cobertura;
construção)
JAPÃO
G/TBT/N/JPN/522
Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Terra, Infra-estrutura, Transportes e
Turismo (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism - MLIT), propondo Regulamento que altera
parcialmente o Edital que define os detalhes dos Regulamentos de segurança para Veículos de Transporte. (3
páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: Automóveis; veículos; corrida; mercadoria)
G/TBT/N/JPN/523
Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (Ministry of
Health, Labour and Welfare), propondo Regulamento que trata da alteração do Ordenamento que controla a
designação de substâncias venenosas e deletérias para designar 2 substâncias como venenosas e 6
substâncias como deletérias. (3 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: veneno; substância deletéria;
KAMPO; ervas)
G/TBT/N/JPN/524
Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (Ministry of
Health, Labour and Welfare), propondo Regulamento que trata de Shitei Yakubutsu (substâncias designadas),
com base no disposto no Ordenamento sobre garantia da qualidade, eficácia e segurança dos produtos
farmacêuticos, dispositivos médicos, produtos para terapia regenerativa, terapia celular, terapia genética e
cosméticos. (ao abrigo da Lei Nº.145 de 1960). (1 página, disponível em Inglês) (Palavras chave: substância
designada; produtos farmacêuticos; dispositivos médicos; terapia regenerativa; celular; genética; cosméticos)
G/TBT/N/JPN/525
Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério dos Assuntos Internos e Comunicações
(Ministry of Internal Affairs and Communications), propondo Regulamento que trata da revisão parcial do
Regulamento relativo aos equipamentos de rádio. (12 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: rádio;
baixa potência; comunicação)
G/TBT/N/JPN/526
Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (Ministry of
Health, Labour and Welfare), propondo Regulamento que trata da alteração ao Código de Construção para
vasos de pressão. (2 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: Reservatórios; vasos)

MALÁSIA
G/TBT/N/MYS/59/Add.1
Projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de Economia (Secretaría de Economía),
propondo Regulamento Técnico PROY-NOM-070-SCFI-2015 sobre o suporte técnico para a Denominação de
Origem da bebida Mezcal, que pertence ao Estado mexicano nos termos consignados na Lei de Propriedade
Industrial e pela qual a proteção concedida à denominação de origem Mezcal, deve ser aplicado à bebida
alcoólica com o mesmo nome. (16 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave: bebida alcoólica;
Mezcal)
MÉXICO
G/TBT/N/MEX/254/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de Saúde (Secretaría de Salud),
com o objetivo de informar que em 23 de Março de 2015, foi publicado no Jornal Oficial da Federação, o
acordo pelo qual se estabelece os critérios para a verificação do cumprimento do regulamento NOM-142SSA1/SCFI-2014, sobre especificações sanitárias e rotulagem sanitária e comercial para Bebidas Alcoólicas.
(Palavras chave: rotulagem; bebida; alcoólica)
G/TBT/N/MEX/283/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do México, emitido pelo Ministério da Economia (Secretaría de
Economía), propondo a resposta aos comentários sobre o Regulamento Técnico PROY-NOM-194-SCFI-2014,
que define as características básicas de segurança a ser incorporadas aos novos veículos com peso bruto não
superior a 3.857 kg, bem como as especificações a serem cumpridas por estes dispositivos. Em 25 de fevereiro
de 2015, o Ministério da Economia disponibilizou no Diário Oficial o Regulamento para consulta pública.
(Palavras chave: veículo; dimensões; segurança; automóveis)
G/TBT/N/MEX/292/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial do México, emitido pelo Instituto Federal de Telecomunicações
(Instituto Federal de Telecomunicaciones), com o objetivo de informar aos membros sobre a publicação da
versão final do Acordo pelo qual o Plenário do Instituto Federal de Telecomunicações publicou as orientações
para a acreditação, autorização, designação e reconhecimento de laboratórios de ensaios, que foi notificado
como G/TBT/N/MEX/292, em 16 de Setembro de 2015, entrará em vigor 180 dias após a sua publicação no
Diário Oficial. (Palavras chave: infraestrutura; acreditação; telecomunicações; radiodifusão; laboratórios;
ensaio)
G/TBT/N/MEX/301
Projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de Economia (Secretaría de Economía),
propondo Regulamento Técnico PROY-NOM-070-SCFI-2015 sobre o suporte técnico para a Denominação de
Origem da bebida Mezcal, que pertence ao Estado mexicano nos termos consignados na Lei de Propriedade
Industrial e pela qual a proteção concedida à denominação de origem Mezcal, deve ser aplicado à bebida
alcoólica com o mesmo nome. (16 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave: bebida alcoólica;
Mezcal)

G/TBT/N/MEX/302
Projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de Economia (Secretaría de Economía),
propondo Regulamento Técnico PROY-NOM-199-SCFI-2015 sobre bebidas alcoólicas produzidas, embaladas,
comercializadas ou importadas, cuja denominação, especificações físico-químicas, informações comerciais e
métodos de ensaio, devem atender aos requisitos e especificações aplicáveis a cada um deles. (48 páginas, em
espanhol) (Palavras chave: bebida; alcoólica)
G/TBT/N/MEX/303
Projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de Economia (Secretaría de Economía),
Ministério da Economia (Ministry of the Economy) propondo Regulamento Técnico PROY-NOM-196-SCFI-2015
que estabelece os parâmetros para todos os equipamentos terminais de acesso à rede fixa da rede pública de
telecomunicações, que ao serem importados ou comercializados no País devem respeitar as especificações
mecânicas e elétricas estabelecidas nas disposições Técnicas IFT-004-2016, emitidas pelo Instituto Federal de
Telecomunicações. (2 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave: Telecomunicações; rede; telefone)
G/TBT/N/MEX/304
Projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de Economia (Secretaría de Economía),
propondo Regulamento Técnico PROY-NOM-114-SCFI-2015, que especifica os requisitos de segurança e
métodos de ensaio para macacos hidráulicos tipo garrafa. (15 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras
chave: Veículos; hidráulico; automóvel)
G/TBT/N/MEX/305
Projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de Economia (Secretaría de Economía),
propondo Regulamento Técnico PROY-NOM-114-SCFI-2015, que especifica métodos de ensaio para vidros de
segurança utilizados em construção. (37 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave: Construções,
vidros, contenção)
G/TBT/N/MEX/306
Projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de Economia (Secretaría de Economía),
propondo Regulamento Técnico PROY-NOM-203-SCFI-2015, que estabelece os limites máximos admissíveis na
emissão e no teor de formaldeído em painéis de partículas de madeira e em produtos fabricados a partir do
mesmo. (5 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave: Construções; vidros; contenção; formol)
G/TBT/N/MEX/307
Projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de Saúde (Secretaría de Salud), propondo
Regulamento Técnico PROY-NOM-138-SSA1-2015, que estabelece as especificações sanitárias do álcool etílico
desnaturado, utilizado como método de auxílio na cicatrização. (11 páginas, disponíveis em espanhol)
(Palavras chave: Produtos farmacêuticos; álcool; medicamentos)
NOVA ZELÂNDIA
G/TBT/N/NZL/74
Projeto de documento oficial da Nova Zelândia, emitido pelo Ministério da Inovação Empresarial e do
Emprego (Ministry of Business Innovation and Employment), propondo Regulamento Técnico que revê as

especificações para combustíveis de veículos a motor. (59 páginas disponíveis) (Palavras chave: Combustível;
motores. automóveis)
QUÊNIA
G/TBT/N/KEN/467
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of
Standards - KEBS), propondo Regulamento Técnico DKS 2638:2016 sobre Desinfetantes, produtos químicos
para esterilização, desinfecção industrial, doméstica e higiene ambiental. (6 páginas, disponíveis em inglês)
(Palavras chave: desinfetante; esterilização; higienização)
G/TBT/N/KEN/468
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of
Standards - KEBS), propondo Regulamento Técnico DKS 2639:2016 sobre os requisitos e os métodos de
amostragem e ensaio para utilização de sulfato de cobre utilizado na fabricação e processamento de vários
produtos industriais, tais como fungicidas, tintura para algodão e seda, couros e madeira, curtimento de
couro, baterias elétricas e fabrico de pigmentos. (10 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: juta;
alga; marinha; substância química; bateria; couro; madeira; pigmento; fungicida; tintura; pigmento; algodão;
seda)
G/TBT/N/KEN/469
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of
Standards - KEBS), propondo Regulamento Técnico: DKS 2637:2016, sobre os requisitos e métodos de
amostragem e de ensaio para pastilhas de cloro usadas no tratamento de água potável como agente de
desinfecção por cloração, destinado para uso em casas, hospitais, escritórios, hotéis e quaisquer outros
lugares onde a água potável segura não esteja disponível. (8 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave:
água potável; cloro)
REPÚBLICA TCHECA
G/TBT/N/CZE/192/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da República Tcheca, emitido pela Secretaria de Estado de Segurança
Nuclear (State Office for Nuclear Safety), com o objetivo de informar a revogação do decreto de execução do
projeto 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),
notificada como G/TBT/N/CZE/192. (Palavras chave: reação em cadeia; nêutrons; explosivo; nucleares;
radioativo; radiação)
SEICHELES
G/TBT/N/SYC/2
Projeto de documento oficial de Seicheles, emitido pelo Conselho Nacional de Controle de Tabaco (National
Tobacco Control Board), propondo Regulamento Técnico (S.I 57 DE 2015) para Lei de Controle ao Tabaco (Lei
14 de 2009). (4 páginas, disponível em inglês). (Palavras chave: Tabaco; cigarro)

SUÍÇA
G/TBT/N/CHE/211
Projeto de documento oficial da Suíça, emitido pelo Escritório Federal de Comunicações (Federal Office of
Communications), propondo Regulamento Técnico sobre os requisitos básicos de instalações de
telecomunicações que regulam o uso de interfaces de rádio, a fim de alinhar a legislação suíça com a
correspondente da União Europeia. Além disso, a nova Diretiva de Equipamentos de Rádio introduz
homologações de produtos específicos de segurança pública. (Palavras chave: rádio; telecomunicações;
instalações; comunicação; segurança)
TADJIQUISTÃO
G/TBT/N/TJK/1
Projeto de documento oficial da República do Tajiquistão, emitido pela Agência de Normalização, Metrologia,
Certificação e Inspeção do Comércio sob o Governo da República do Tajiquistão (Agency of Standardization,
Metrology, Certification and Trade Inspection under the Government of the Republic of Tajikistan), propondo
Regulamento Técnico estabelecendo requisitos associados ao processo de fechamento do produto,
armazenamento, transporte e utilização de embalagens para a proteção e segurança dos consumidores.
(Palavra chave: segurança; embalagem)
G/TBT/N/TJK/2
Projeto de documento oficial da República do Tajiquistão, emitido pela Agência de Normalização, Metrologia,
Certificação e Inspeção do Comércio sob o Governo da República do Tajiquistão (Agency of Standardization,
Metrology, Certification and Trade Inspection under the Government of the Republic of Tajikistan), propondo
Regulamento Técnico estabelecendo requisitos obrigatórios sobre brinquedos. (26 páginas, disponíveis em
russo). (Palavra chave: brinquedos; segurança; infantil)
G/TBT/N/TJK/3
Projeto de documento oficial da República do Tajiquistão, emitido pela Agência de Normalização, Metrologia,
Certificação e Inspeção do Comércio sob o Governo da República do Tajiquistão (Agency of Standardization,
Metrology, Certification and Trade Inspection under the Government of the Republic of Tajikistan), propondo
Regulamento Técnico estabelecendo requisitos obrigatórios para aplicação e execução sobre tabacos
manufaturados, bem como requisitos de informação (rotulagem), aplicados em embalagens. (12 páginas,
disponíveis em russo). (Palavra chave: tabaco; rotulagem; embalagem)
G/TBT/N/TJK/4
Projeto de documento oficial da República do Tajiquistão, emitido pela Agência de Normalização, Metrologia,
Certificação e Inspeção do Comércio sob o Governo da República do Tajiquistão (Agency of Standardization,
Metrology, Certification and Trade Inspection under the Government of the Republic of Tajikistan), propondo
Regulamento Técnico sobre requisitos obrigatórios para produtos destinados a crianças e adolescentes, de
acordo com características químicas, biológicas, mecânicas e indicadores de segurança e temperatura, a fim
de proteger a vida e a saúde de crianças e adolescentes. Regulamento Técnico Segurança do produto
desenvolvido para crianças e adolescentes (22 páginas, em russo); Anexos 1-22 (32 páginas, em russo).
(Palavra chave: infantil; criança; brinquedo; segurança)

G/TBT/N/TJK/5
Projeto de documento oficial da República do Tajiquistão, emitido pela Agência de Normalização, Metrologia,
Certificação e Inspeção do Comércio sob o Governo da República do Tajiquistão (Agency of Standardization,
Metrology, Certification and Trade Inspection under the Government of the Republic of Tajikistan), propondo
alterações e adições ao Regulamento do Governo da República do Tajiquistão de 1 de Agosto de 2015, No.
498 sobre requisitos obrigatórios para produtos destinados a crianças e adolescentes. (12 páginas, disponíveis
em russo). (Palavra chave: infantil; criança; brinquedo; segurança)
TAILÂNDIA
G/TBT/N/THA/428/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), propondo Regulamento
Técnico com o objetivo de informar que o padrão industrial tailandês (TIS 369-2557:2014), de proteção para
capacetes para motociclistas, foi adotado em 11 de Fevereiro de 2016 e entrará em vigor após 180 dias a
partir da data de publicação no Diário Oficial da União em 28 de Agosto de 2016. (Palavras chave:
Motocicletas; segurança)
G/TBT/N/THA/433/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Tailândia, emitido pelo Instituto Industrial de Normas (Thai
Industrial Standards Institute - TISI), do Ministério da Indústria (Ministry of Industry), propondo Regulamento
Técnico TIS 2625-2557:2014, com o objetivo de informar que o padrão de segurança industrial tailandês para
esmalte alquídico foi adotado em 28 de Janeiro de 2016 e entrará em vigor após 365 dias a partir da data de
publicação do Diário Oficial da União de 28 de Janeiro de 2017. (Palavras chave: Esmalte; cosmético)
G/TBT/N/THA/476/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Tailândia, emitido pelo Instituto de Ministério da Saúde Pública,
(Ministry of Public Health), com o objetivo de informar que o Regulamento notificado como G/TBT/THA/473
(MOPH N° 373), diz respeito à visualização do símbolo de nutrição no rótulo dos alimentos. Entrada em vigor:
25 de fevereiro de 2016. (Palavras Chave: Alimentos; rótulos; nutrição)
TAIWAN
G/TBT/N/TPKM/219/Add.1
Adendo ao 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 Técnico sobre requisitos de rotulagem para utensílios, recipientes ou
embalagens para alimentos, notificado como G/TBT/N/ PKM/219, em 14 de outubro de 2015. O regulamento
será implementado em 1 de Julho de 2017. (Palavras chave: utensílios; recipientes; embalagens; alimentos;
materiais plásticos; rotulagem)
G/TBT/N/TPKM/220/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),
propondo Regulamento Técnico sobre requisitos de rotulagem para utensílios, recipientes ou embalagens

para alimentos, notificado como G/TBT/N/TPKM/220, em 14 de outubro de 2015. O regulamento será
implementado em 1 de Julho de 2017. (Palavras chave: utensílios; recipientes; embalagens; alimentos;
materiais plásticos; rotulagem)
G/TBT/N/TPKM/231
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 rotulagem em relação ao flúor adicionado aos produtos comestíveis prémedidos a base de sal. (1 página, disponível em Inglês; 1 página, disponível em chinês) (Palavras chave:
alimento; rotulagem; sal; flúor)
G/TBT/N/TPKM/232
Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pelo Escritório de Normalização, Metrologia e Inspeção
(Bureau of Standards, Metrology and Inspection - BSMI), do Ministério da Economia (Ministry of Economic
Affairs), propondo Regulamento que trata de Edital sobre o Ordenamento para inspeção de madeira
compensada destinada a compensado estrutural, madeira compensada para forma para concreto, e
compensados para andaimes. (9 páginas, disponíveis em Inglês, 7 páginas, disponíveis em chinês) (Palavras
chave: madeira; compensado; concreto; andaime; estrutura)
G/TBT/N/TPKM/233
Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pelo Escritório de Normalização, Metrologia e Inspeção
(Bureau of Standards, Metrology and Inspection - BSMI), do Ministério da Economia (Ministry of Economic
Affairs), propondo Regulamento que trata de Edital sobre o Ordenamento para inspeção de laminados de
madeira. (2 páginas, disponíveis em Inglês, 2 páginas, disponíveis em chinês) (Palavras chave: madeira;
laminado; folheado)
G/TBT/N/TPKM/234
Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pelo Escritório de Normalização, Metrologia e Inspeção
(Bureau of Standards, Metrology and Inspection - BSMI), do Ministério da Economia (Ministry of Economic
Affairs), propondo Regulamento que trata de Edital sobre o Ordenamento para inspeção de pisos de madeira,
para adotar as normas revisadas CNS 2871, CNS 11341 e CNS 11342 como padrões para inspeção, a fim de
reforçar a proteção aos consumidores. (3 páginas, disponíveis em Inglês, 3 páginas, disponíveis em chinês)
(Palavras chave: madeira; piso)
G/TBT/N/TPKM/235
Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pelo Escritório de Normalização, Metrologia e Inspeção
(Bureau of Standards, Metrology and Inspection - BSMI), do Ministério da Economia (Ministry of Economic
Affairs), propondo Regulamento que trata de Edital sobre o Ordenamento para inspeção de vigas/estruturas
de madeira laminada que compreende uma série de camadas de madeira coladas (Glulam) para adotar as
normas revisadas CNS 11029, CNS 11030, CNS 11031 e CNS 11032 como padrões para inspeção. (5 páginas,
disponíveis em Inglês, 4 páginas, disponíveis em chinês) (Palavras chave: madeira; viga; estrutura)
G/TBT/N/TPKM/236
Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos (Food
and Drug Administration - FDA), propondo Regulamento que trata da importação de sementes de colza, milho

verde, beterraba e colza geneticamente modificada. (1 página, disponível em Inglês) (Palavras chave:
alimento; grão; milho; colza; beterraba; geneticamente modificado)
UGANDA
G/TBT/N/UGA/534
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National
Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico especificando os requisitos, para dimensões e
acabamento, pregos de aço (Parte 1). (30 páginas, disponíveis em inglês) (Palavras chave: prego; aço)
G/TBT/N/UGA/535
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National
Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico DUS 1642:2016 especificando os requisitos de
segurança e métodos de ensaio para fornos destinados ao uso doméstico, com sistemas de biogás. (40
páginas, disponíveis em inglês) (Palavras chave: Fogões; churrasqueiras; fogareiros a gás; aço)
G/TBT/N/UGA/536
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National
Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico DUS 1643:2016 especificando os requisitos de
segurança, métodos de teste e de amostragem para lâmpadas de uso doméstico que utilizem biogás. (24
páginas, disponíveis em inglês) (Palavras chave: lâmpadas; biogás)
G/TBT/N/UGA/537
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National
Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico DUS 191:2016 especificando os requisitos, métodos de
teste e de amostragem para parafina (Petroleum jelly) de uso cosmético. (20 páginas, disponíveis em inglês)
(Palavras chave: parafina; vaselina; hidrocarboneto)
G/TBT/N/UGA/538
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National
Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico contendo disposições para a marcação ou a aplicação
de uma marca distintiva em uma mercadoria; proibição para fabricação, importação, armazenamento,
distribuição e venda de qualquer mercadoria objeto de uma especificação obrigatória, a menos que o produto
esteja em conformidade com as normas pertinentes especificadas. (17 páginas, disponíveis em inglês).
(Palavras chave: aço; concreto; cimento, cal; pneumáticos; tubos; veículos; cilindros; válvulas; iluminação;
eletrônico; alimentos; higiene pessoal)
UNIÃO EUROPEIA
G/TBT/N/EU/372
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission),
estabelecendo as regras que alteram o Regulamento (EC) Nº 1907/200, do Parlamento e do Conselho Europeu
relativo ao registro, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas (REACH), no que diz respeito à
concentração igual ou superior a 0,02 de bisfenol A em papel térmico. (4 páginas + 2 páginas de anexos,
disponíveis em Inglês). (Palavras Chave: Papel; substancia química)

G/TBT/N/EU/371
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission),
estabelecendo as regras sobre a disponibilização da marca EC de produtos fertilizados e também alterando os
Regulamentos (EC) n.º 1069/2009 e (EC) n.º 1107/2009 (COM (2016) 157 final). (43 páginas + 74 páginas de
anexos, disponíveis em Inglês, Francês e Espanhol). (Palavra Chave: fertilizantes)
G/TBT/N/EU/373
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission),
estabelecendo as regras sobre o Regulamento (EC) Nº 528/2012, relativas a não aprovação de determinadas
substâncias ativas de biocidas. (3 páginas + 7 páginas de anexos, disponíveis em Inglês). (Palavras Chave:
Substancia química; biocida)
G/TBT/N/EU/374
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission),
com o objetivo de informar o projeto de regulamento que recusa autorizar uma alegação de saúde sobre os
alimentos que refiram à redução do risco de doença, em conformidade com o artigo 17 (3) do Regulamento
(CE) n.º 1924/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 2006, sobre alegações
nutricionais e sobre os alimentos. (4 páginas + 2 páginas de anexos, disponíveis em Inglês). (Palavras Chave:
alimento; nutrição; substancia química)
ZIMBÁBUE
G/TBT/N/ZWE/1
Projeto de documento oficial do Zimbábue, emitido pelo Ministério da Indústria e Comércio (Ministry of
Industry and Commerce), propondo Regulamento Técnico sobre certificado de conformidade, com base em
normas internacionais, de acordo com o estabelecido na Portaria Nº 132 de 2015, com o intuito de controlar a
qualidade dos produtos importados, a fim de minimizar o risco de mercadorias perigosas e de baixa qualidade
entrarem no mercado. (Palavras chave: alimentos; produtos agrícolas; construção civil; embalagem; aparelhos
elétricos; eletrônicos; cosméticos; automotivos; transporte; têxtil; vestuário; brinquedos)

