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Barreiras Técnicas ao Comércio

Notificações da Organização Mundial do Comércio
Esta seção apresenta as mais recentes notificações encaminhadas à Organização Mundial do Comércio (OMC),
relativas á entrada em vigor de projetos de regulamentos técnicos e os procedimentos de avaliação da conformidade
associados, identificadas por país emissor e número. Os textos completos dos regulamentos técnicos associados a estas
notificações poderão ser obtidos no site do Inmetro, no endereço www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas.
Caso o exportador deseje, poderá receber as notificações referentes aos países e produtos de seu interesse, em
português, por correio eletrônico, inscrevendo-se gratuitamente no serviço Alerta Exportador!, disponível no site do Ponto
Focal de Barreiras Técnicas às Exportações. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail:
barreirastecnicas@inmetro.gov.br.
ÁFRICA DO SUL
G/TBT/N/ZAF/176/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da África do Sul, emitido pelo Departamento de Agricultura, Florestas e Pesca
(Department of Agriculture, Forestry and Fisheries), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico sobre as
regras relativas à classificação, embalagem, marcação de produtos lácteos e produtos similares destinados à venda na
República da África do Sul foi publicado no Diário Oficial Nº 38615, anúncio Nº 260, de 27 de Março de 2015.
G/TBT/N/ZAF/179/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da África do Sul, emitido pelo Departamento de Comércio e Indústria
(Department of Agriculture, Forestry and Fisheries - DAFF), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico que
trata de regras relativas à classificação, embalagem e marcação de Cebolas e Shallots (Allium cepa), destinadas à
venda na República da África do Sul nos termos do ordenamento para produtos Agrícolas (Ordenamento Nº 11 de 1990),
foi publicado pelo Ministério da Agricultura como uma tabela, no Diário do Governo Nº 38.546, Aviso Nº 192, datada de
13 de Março de 2015.
ALBÂNIA
G/TBT/N/ALB/68
Projeto de documento oficial da Albânia, emitido pelo Ministério da Saúde (Ministry of Health), propondo Regulamento
Técnico que trata de projeto de Lei sobre Produtos e Serviços Biocidas em Saúde Pública (16 páginas, disponíveis em
albanês).
G/TBT/N/ALB/69
Projeto de documento oficial da Albânia, emitido pelo Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Recursos
Hídricos (Ministry of Agriculture, Rural Development and Water Resources), propondo Regulamento Técnico que trata de
critérios de comercialização, certificação e ensaios para sementes de batatas (23 páginas, disponíveis em língua
albanesa).
G/TBT/N/ALB/70
Projeto de documento oficial da Albânia, emitido pelo Ministério da Agricultura, Alimentação e Defesa do Consumidor
(Ministry of Agriculture, Food, and Consumer Protection), propondo Regulamento Técnico que trata dos critérios para o

controle de produção para a comercialização de sementes de beterraba certificadas (25 páginas, disponíveis em língua
albanesa).
ARÁBIA SAUDITA
G/TBT/N/SAU/834
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de Normalização, Metrologia e da
Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization - SASO), propondo Regulamento Técnico SASO
2847.2013 que trata de atualização do regulamento técnico SASO 2847.2013 sobre requisitos para a Rotulagem sobre a
Economia de Combustível para os novos veículos comerciais leves (13 páginas, disponíveis em Inglês).
G/TBT/N/SAU/835
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de Normalização, Metrologia e da
Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization - SASO), propondo Regulamento Técnico SASO
2847.2013 que trata de atualização do regulamento técnico SASO 2857.2014 sobre a máxima resistência ao rolamento e
requisitos para a aderência em pavimento molhado de todos os pneus novos, importados produzidos ou vendidos no
Reino da Arábia Saudita (11 páginas, disponíveis em Inglês).
G/TBT/N/SAU/836
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de Normalização, Metrologia e da
Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization - SASO), propondo Regulamento Técnico que trata de
manteiga de amendoim própria para o consumo humano (7 páginas, disponíveis em Inglês).
G/TBT/N/SAU/837
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de Normalização, Metrologia e da
Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization - SASO), propondo Regulamento Técnico que trata dos
requisitos básicos de quiabo seco próprio para o consumo humano (6 páginas, disponíveis em Inglês).
G/TBT/N/SAU/838
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de Normalização, Metrologia e da
Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization - SASO), propondo Regulamento Técnico que trata dos
requisitos para mangas próprias para o consumo humano (9 páginas, disponíveis em Inglês e 14 páginas, disponíveis
em árabe).
G/TBT/N/SAU/839
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de Normalização, Metrologia e da
Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization - SASO), propondo Regulamento Técnico que trata dos
requisitos para mel próprio para o consumo humano (14 páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/SAU/840
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Autoridade Saudita de Alimentos e Medicamentos (Saudi
Food and Drug Authority - SFDA), propondo Regulamento Técnico que trata dos limites máximos de resíduos de
medicamentos veterinários em alimentos para o consumo humano (169 páginas, disponíveis em Inglês, 163 páginas,
disponíveis em árabe).

G/TBT/N/SAU/841
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Autoridade Saudita de Alimentos e Medicamentos (Saudi
Food and Drug Authority - SFDA), propondo Regulamento Técnico que trata dos critérios microbiológicos para produtos
alimentares (33 páginas, disponíveis em Inglês e 46 páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/SAU/842
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Autoridade Saudita de Alimentos e Medicamentos (Saudi
Food and Drug Authority - SFDA), propondo Regulamento Técnico que trata de doces orientais (8 páginas, disponíveis
em Inglês e 12 páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/SAU/843
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Autoridade Saudita de Alimentos e Medicamentos (Saudi
Food and Drug Authority - SFDA), propondo Regulamento Técnico que trata de queijo do tipo "Danbo" (14 páginas,
disponíveis em disponíveis em árabe).
G/TBT/N/SAU/844
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Autoridade Saudita de Alimentos e Medicamentos (Saudi
Food and Drug Authority - SFDA), propondo Regulamento Técnico que trata de carne fresca, de búfalo, carne de
carneiro, camelo e carne de bode (6 páginas, disponíveis em Inglês e 9 páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/SAU/845
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Autoridade Saudita de Alimentos e Medicamentos (Saudi
Food and Drug Authority - SFDA), propondo Regulamento Técnico que trata dos requisitos para a classificação e
rotulagem de máquinas de lavar roupa, quanto à eficiência de utilização de água. Esta edição cancela o SASO 2772,
substitui a publicação de 2009 e constitui modificações técnicas (22 páginas, disponíveis em Inglês).
BRASIL
G/TBT/N/BRA/272/Add.6
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro), com o objetivo de informar que os Procedimentos de Avaliação da Conformidade para cabos de aço,
notificada com o G / TBT/N/BRA/272/ Add.5 (Portaria Nº 181, de 11 de Abril de 2013), foi alterado pela Portaria nº 122,
de 06 de março de 2015, a fim de reformular o artigo 5º da Portaria nº 181/2013. As demais disposições da Portaria
181/2013, permanecem as mesmas.
G/TBT/N/BRA/312/Add.6
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro), com o objetivo de introduzir as alterações aos Procedimentos de Avaliação da Conformidade para Pneus,
notificadas mediante o documento G/TBT/N/BRA/312/Add.4, conforme Portaria Inmetro Nº 544, 29 de outubro de 2012,
alterada pela Portaria Inmetro Nº 108, 25 de fevereiro de 2015, publicado no Jornal Oficial brasileira Nº 38, 26 de
fevereiro de 2015, seção 01, página 65. Comentários serão aceitos até 30 de Março de 2015.
G/TBT/N/BRA/336/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro), com o objetivo de informar que os procedimentos de avaliação da conformidade, notificados como
G/TBT/N/BRA/336/ Add.1 (Portaria n ° 486, de 8 de Dezembro de 2010), relativo à adoção pelos extintores de incêndio,
de procedimentos essenciais para avaliar a conformidade por meio do mecanismo de certificação compulsória, foi
alterado pelo Decreto N° 158, de 19 de Março de 2015, considerando a necessidade de fazer alguns ajustes razoáveis, a

fim de adaptá-lo às regras para a utilização de marcas, símbolos, selos e etiquetas aprovado pela Portaria Inmetro n °
274, 13 de Junho de 2014. As modificações foram relativas à reformulação dos itens: 10.2.2.1; 10.2.2.2; 10.2.3.1;
substituição do anexo "B" e revogação do artigo 10.2.5 dos requisitos aprovados pela Portaria n ° 486/2010. Ele também
revoga a Portaria N° 272, de 18 de Dezembro de 2000.
G/TBT/N/BRA/343/Rev.3
Revisão do projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro), com o objetivo de informar a melhoria do Regulamento que trata dos requisitos para a avaliação da
conformidade de aparelhos elétricos para uso doméstico, preliminarmente notificado mediante a Portaria Nº 371, 29 de
Dezembro de 2009 (G/TBT/N/BRA/343/Add.1) e revisto pela Portaria Nº 86, de 6 de Fevereiro de 2015 que revoga as
Portarias Nº 371/2011; Nº 328/2011; Nº 163/2012; Nº 402/2012 e Nº 587/2013 no prazo de 30 meses após a publicação
dos Requisitos de Avaliação da Conformidade estabelecidos pelo Inmetro Portaria 86/2015. (34 páginas, disponíveis em
Português).
G/TBT/N/BRA/343/Add.6
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro), com o objetivo de divulgar a Portaria N.º 121, de 6 de Março de 2015 que enumera os equipamentos elétricos
e assemelhados, (anexo A) e considerando a necessidade de esclarecer o escopo de aplicação das Portarias Inmetro nº
371/2009, nº 328/2011 e nº 163/2012 quanto à certificação compulsória de compressores incorporados a equipamentos
de refrigeração e da dificuldade de infraestrutura para a avaliação da conformidade dos mesmos, ressaltando que as
demais disposições das portarias referenciadas permanecem as mesmas.
G/TBT/N/BRA/343/Add.7
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro), com o objetivo de informar a emissão da Portaria N° 149, de 13 de Março de 2015, para aprovar os requisitos
previamente estabelecidos pela Portaria N° 474, 27 de Outubro de 2014, notificada como documento
G/TBT/N/BRA/343/Rev.2, sobre cercas elétricas, considerando a necessidade de atualizar os requisitos do Programa de
Avaliação definidos pela Portaria N ° 371, de 29 de Dezembro de 2009 (G/TBT/N/BRA/343/Add.1), a fim de garantir a
segurança para cerca elétrica, cobertos por IEC 60335-2-76, através do cumprimento dos requisitos obrigatórios, como,
isolamento térmico que devem ser avaliadas durante o processo de certificação.
G/TBT/N/BRA/397/Rev.1/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, com o
objetivo de informar a revisão dos Requisitos Gerais para a Certificação de Produtos (RGCP), notificado como
documento G/TBT/N/BRA/397/Rev.1 (Portaria 544, de 18 de Novembro de 2014), visando à melhoria dos requisitos para
o Programa de avaliação que usam o esquema de certificação de terceiros, alterado pela Portaria 118, de 6 de Março de
2015, adotado como requisitos essenciais para a avaliação da conformidade, incluindo exames laboratoriais e programas
de auditoria para o produto, serviço ou processo de certificação. Revoga a Portaria Inmetro 36, de 6 de Setembro de
2011, publicada no Diário Oficial em 9 de Setembro de 2011, seção 01, página 76, no prazo de 6 meses após a
publicação desta Portaria referência 118 de 6 de Setembro de 2015
G/TBT/N/BRA/461/Rev.1/Add.1
Adendo à revisão do projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia - Inmetro com o objetivo de informar a emissão da Portaria Nº 159, 19 de março de 2015, relativa à melhoria
do Programa de Avaliação da Conformidade para o equipamento de aquecimento de água por uso de energia solar,
definido pela Portaria N° 352, de 6 de julho de 2012, (G/TBT/N/BRA/461/Add.1), revista pela Portaria N° 487, de 4 de
novembro de 2014 (G/TBT/N/BRA/461/Rev.1), a fim de, estabelecer critérios mais adequados para avaliar a
conformidade de micro e pequenas empresas abrangidas pelo Programa de avaliação da conformidade referenciado. As
principais alterações incluídas são: reformulação dos itens 6.1; 6.2.1.6.1.1; 6.2.2; 6.2.2.2; 6.3, e algumas alterações nas
especificações técnicas (PETS) e na Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE). As outras disposições
contidas nos Requisitos aprovados pela Portaria N ° 352/2012 permanecem inalterados.

G/TBT/N/BRA/474/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro), com o objetivo de informar que o regulamento técnico emitido (Portaria 315, de 19 de Junho de 2012),
notificado como G/TBT/N/BRA/474/Add.1, sobre os requisitos técnicos a serem observados por Carrinhos de Bebê (HS
871500), foi alterado pela Portaria Nº 145, de 13 de Março de 2015, a fim de fazer alguns ensaios de fixação de tecido,
mudanças através da reformulação do artigo 5.12 e incluir o item 6.4 sobre a aplicação dos ensaios.
G/TBT/N/BRA/561/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico (Portaria Nº 389, de 25 de agosto de 2014), para
lâmpadas LED (light-emitting diode) com dispositivo Integrado à base, notificado como documento
G/TBT/N/BRA/561/Add.1, foi alterado pela Portaria Nº 143, de 13 de Março de 2015, a fim de fazer alguns ajustes no
item 3, subitem 5.2.2. Reescrever o subitem 6.11 e a planilha 10, incluir o item 6.13 e fazer algumas mudanças no Anexo
A, considerando a importância dos requisitos de segurança e de compatibilidade eletromagnética para lâmpadas LED.
G/TBT/N/BRA/583/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro), com o objetivo de informar que: o procedimento de Avaliação da Conformidade, notificado como documento
G/TBT/N/BRA/583 foi aprovado como texto final mediante a Portaria nº 123, de 6 de Março de 2015, publicada no Diário
Oficial, nº 47, de 11 de Março de 2015, seção 01, página 105 que, trata de luvas de proteção contra agentes biológicos,
mediante o mecanismo de certificação compulsória a ser realizado por organismo acreditado, com foco na segurança.
G/TBT/N/BRA/596/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituo Nacional de Metrologia, Qualidade e, Tecnologia
(Inmetro), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico (Portaria Inmetro Nº 311, de 1 de Julho de 2014)
notificado como G/TBT/N/BRA/596, que estabelece os requisitos técnicos das plataformas de elevação para instalação
em veículos com características rodoviárias para o transporte público de passageiros (ônibus e micro-ônibus), no âmbito
do Programa Brasileiro de Avaliação da Conformidade, incluindo os veículos que operam sob o regime de fretamento e
turismo, foi adotado como o texto final através da Portaria Inmetro n ° 165, de 23 de Março 2015 e publicado no Diário
Oficial, parte I, N° 57, página 60, de 25 de Março de 2015.
G/TBT/N/BRA/609/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro), com o objetivo de aprovar os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Lâmpadas LED, com dispositivo
integrado à base, através da certificação realizada por Organismo de Certificação de Produto (OCP), com foco na
segurança elétrica, evidenciada pela Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), definida pelo Decreto Nº
144, de 13 de Março de 2015 e previamente notificado como um projeto, por meio do documento G/TBT/N/BRA /609
(Portaria Inmetro Nº 448, de 3 de Outubro de 2014).
G/TBT/N/BRA/610/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro), com o objetivo de informar a publicação no Diário Oficial, parte I, N° 57, página 60, de 25 de Março de 2015,
da Portaria N° 164, de 23 de Março de 2015, que institui os requisitos de avaliação da conformidade a serem cumpridos
por plataformas de elevação de veículos para serem instaladas em veículos com características rodoviárias (ônibus e
micro-ônibus), para o transporte público de passageiros, com características de estrada, previamente notificada como
um projeto no âmbito do documento G/TBT/N/BRA/610.
G/TBT/N/BRA/623/Corr.1
Correção ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro), com o objetivo de informar que a informação contida no documento notificado como G/TBT/N/BRA/623 é

idêntica à informação contida no documento notificado como G/TBT/N/BRA/343/Rev.3. Assim sendo, a notificação
G/TBT/N/BRA/623 é nula e sem efeito.
G/TBT/N/BRA/624
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro),
propondo Regulamento Técnico que trata do estabelecimento dos requisitos técnicos que devem ser atendidos por
fabricantes, "encarroçadores" e/ou transformadores de veículos rodoviários e fabricantes de equipamentos veiculares, de
forma a promover a segurança dos veículos, dos equipamentos veiculares e de seus usuários (17 páginas, disponíveis
em português).
G/TBT/N/BRA/625
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), sobre a
Resolução RDC 07/2015 que estabelece a definição, classificação, rotulagem e requisitos técnicos para a regularização
de produtos de higiene, cosméticos e perfumes. Esta resolução revoga as Resoluções RDC 211/2005, 343/2005 e RDC
04/2014.
G/TBT/N/BRA/626
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), propondo
Regulamento Técnico que tem como objetivo estabelecer os requisitos de boas práticas de gestão de serviços de
diagnóstico por imagem que usam equipamentos na saúde que emitem radiações ionizantes, contemplando o
gerenciamento dos riscos inerentes às tecnologias utilizadas (6 páginas, disponíveis em português).
G/TBT/N/BRA/627
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), propondo
Regulamento Técnico que tem o objetivo de estabelecer os requisitos de boas práticas de gestão de serviços de
diagnóstico por imagem em saúde, contemplando o gerenciamento dos riscos inerentes às tecnologias utilizadas (6
páginas, disponíveis em português).
G/TBT/N/BRA/628
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro),
propondo Regulamento Técnico que trata de projeto de Resolução Técnica Nº 17, de 5 de março de 2015, que diz
respeito à advertência de Saúde que deve ocupar 30% (trinta por cento), da parte inferior da face frontal da embalagem
em produtos do tabaco (3 páginas, disponíveis em português).
G/TBT/N/BRA/629
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), propondo
Regulamento Técnico com objetivo de divulgar o projeto de Resolução Técnica N 18, de 10 de Março de 2015, em
relação a mudanças Pós-Registro e Cancelamento de Registro de Medicamentos (31 páginas, disponíveis em
Português).
G/TBT/N/BRA/630
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), propondo
Regulamento Técnico com objetivo de divulgar o Projeto de Resolução Técnica Nº 19, de 10 de Março de 2015, sobre o
registro e pós-aprovação de alterações de produtos industrializados alergênicas de origem biológica (17 páginas,
disponíveis em Português).

G/TBT/N/BRA/631
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro),
propondo Regulamento Técnico com objetivo de informar os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade
para Fabricantes, Encarroçadores e/ou Transformadores de Veículos Rodoviários e Fabricantes de Equipamentos
Veiculares, através do mecanismo de inspeção, atendendo aos requisitos estabelecidos no RT para o objeto, de forma a
promover a segurança dos veículos, dos equipamentos e de seus usuários (20 páginas, disponíveis em Português).
CANADÁ
G/TBT/N/CAN/433/Rev.1
Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pela Agência de Saúde (Health Canada), propondo Regulamento
Técnico que trata de alteração do Anexo ao Ordenamento sobre Tabaco para restringir ainda mais o uso de aditivos
selecionados, incluindo os aditivos aromatizantes em charutos (27 páginas, disponíveis em Inglês e Francês).
G/TBT/N/CAN/440
Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Indústria (Department of Industry), propondo
Regulamento Técnico (Aviso SMSE 001-15 lançamento do RSS-211), sobre a especificação de Radio Standards
Specification RSS-211, Issue 1: Level Probing Radar Equipment (LPR), que estabelece os requisitos mínimos para a
certificação de radar de sondagem que operam nas bandas de 5.65-8.5 GHz, 8.5-10.55 GHz, 24.05-29 GHz e 75-85 GHz
(2 páginas, disponíveis em Inglês e Francês).
CHILE
G/TBT/N/CHL/298
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pela Superintendência do Meio Ambiente (Superintendencia de Medio
Ambiente), propondo Regulamento Técnico que estabelece os requisitos para o processo de certificação contra a
poluição luminosa de luminárias e projetores para uso em iluminação exterior, nas regiões de Antofagasta, Atacama e
Coquimbo (38 páginas, disponíveis em espanhol).
G/TBT/N/CHL/299
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pela Superintendência de Eletricidade e Combustíveis (Superintendencia
de Electricidad y Combustibles (SEC)), propondo Regulamento Técnico (PE Nº 1/18/2-2) que estabelece o procedimento
para a realização de ensaios para a certificação de eficiência energética de fornos de micro-ondas (3 páginas,
disponíveis em espanhol).
CHINA
G/TBT/N/CHN/1071
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração da Normalização da China (Standardization
Administration of China - SAC), propondo Regulamento Técnico emergencial sobre embalagem para fogos de artifício (9
páginas, disponíveis em Chinês).
G/TBT/N/CHN/1072
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração da Normalização da China (Standardization
Administration of China - SAC), propondo Regulamento Técnico emergencial que especifica os termos, definições,
métodos de ensaio, regras de inspeção, requisitos técnicos de armazenamento e transporte para aparatos utilizados
para a exposição dos fogos de artifício (11 páginas, disponíveis em Chinês).

G/TBT/N/CHN/1073
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração da Normalização da China (Standardization
Administration of China - SAC), propondo Regulamento Técnico emergencial que especifica os termos e definições,
classificação, categorização, requisitos de segurança, qualidade, métodos de ensaio, regras de inspeção, rotulagem,
embalagem, transporte, armazenamento das combinações e baterias de fogos de artifício (13 páginas, disponíveis em
Chinês).
G/TBT/N/CHN/1074
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração da Normalização da China (Standardization
Administration of China - SAC), propondo Regulamento Técnico emergencial que especifica os requisitos de rotulagem,
embalagem para transporte de fogos de artifício e foguetes (16 páginas, disponíveis em Chinês).
G/TBT/N/CHN/1075
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração da Normalização da China (Standardization
Administration of China - SAC), propondo Regulamento Técnico para revisar o Regulamento GB7588-2003, que
estabelece as regras de segurança para a construção e instalação de elevadores elétricos e escadas rolantes (11
páginas, disponíveis em chinês).
G/TBT/N/CHN/1076
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração da Normalização da China (Standardization
Administration of China - SAC), propondo alteração do Regulamento Técnico que trata dos requisitos para ferramentas
elétricas do tipo esmeril (parte 2) (2 páginas, disponíveis em chinês).
COLÔMBIA
G/TBT/N/COL/191/Add.3
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 a Resolução Nº 2.674 de 22 de Julho de 2013, notificada em,
02 de Agosto de 2013 mediante o documento identificado como G/TBT/N/COL/191/Add.1 que regulamenta o artigo 126
do Decreto-Lei 19 de 2012, que estabeleceu a classificação dos alimentos para consumo humano, em concordância com
as diretrizes do artigo 4º da Resolução nº 2.674 e mediante a Resolução Nº 719, de 11 de Março de 2015, que entrou
em vigor em 13 de Março de 2015.
G/TBT/N/COL/199/Add.1
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 que o Regulamento Técnico sobre requisitos
gerais e específicos para determinados aparelhos domésticos a gás fabricados ou importados para comercialização na
Colômbia, notificado em 30 de Agosto de 2013, mediante o documento identificado como G/TBT/N/COL/199, foi
oficialmente emitido em 6 de Março de 2015, pela Resolução Nº 0680 do Ministério do Comércio, Indústria e Turismo,
em vigor a partir de 18 de Setembro de 2015.
COREIA DO SUL
G/TBT/N/KOR/564
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério para a Segurança de Alimentos e Medicamentos
(Ministry of Food and Drug Safety - MFDS), propondo Regulamento Técnico sobre emendas às Normas para a Produção
e Gestão da Qualidade de dispositivo médico, em relação à inspeção das Boas Práticas de Fabricação (BPF), com
certificado provisório de GMP devido a situações de emergência (13 páginas, disponíveis em coreano).

G/TBT/N/KOR/565
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério para a Segurança de Alimentos e Medicamentos
(Ministry of Food and Drug Safety - MFDS), propondo Regulamento Técnico sobre emendas às Normas para a Produção
e Gestão da Qualidade, transferindo a responsabilidade para Boas Práticas de Fabricação (BPF), inspeção de
equipamentos importados de Classe III e Classe IV à Administração de Alimento e Medicamentos regionais do MFDS (4
páginas, disponíveis em coreano).
G/TBT/N/KOR/566
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério para a Segurança de Alimentos e Medicamentos
(Ministry of Food and Drug Safety - MFDS), propondo Regulamento Técnico sobre emendas às Normas para a Produção
e Gestão da Qualidade, transferindo a responsabilidade para Boas Práticas de Fabricação (BPF), inspeção de
equipamentos importados de Classe III e Classe IV à Administração de Alimento e Medicamentos regionais do MFDS (4
páginas, disponíveis em coreano).
G/TBT/N/KOR/567
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério para a Segurança de Alimentos e Medicamentos
(Ministry of Food and Drug Safety - MFDS), propondo Regulamento Técnico sobre a alteração de alguns aspectos da
proposta de aplicação da regra sobre o Ato de dispositivos Médicos, tais como: Introduzir o sistema de certificação,
estabelecer a base jurídica para permitir a avaliação e processamento de aprovação de dispositivos médicos e Avaliação
de Tecnologias em Saúde (298 páginas, disponíveis em coreano).
G/TBT/N/KOR/568
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério para a Segurança de Alimentos e Medicamentos
(Ministry of Food and Drug Safety - MFDS), propondo Regulamento Técnico sobre alteração do Ordenamento sobre
Segurança, gestão, etc. de tecido humano (6 páginas, disponíveis em coreano).
G/TBT/N/KOR/569
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério para a Segurança de Alimentos e Medicamentos
(Ministry of Food and Drug Safety - MFDS), propondo Regulamento Técnico sobre obrigatoriedade de designação e
notificação de substâncias (Phase-in Substances) sujeitas a registro, após a deliberação da Comissão de Avaliação de
Substâncias Químicas (13 páginas, disponíveis em coreano).
COSTA RICA
G/TBT/N/CRI/9/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial da Costa Rica, emitido pelo Ministério da Economia, Indústria e Comércio, com o
objetivo de informar as alterações no Regulamento Técnico (RTCR: 383: 2004), notificado como G/TBT/N/CRI/9 em 4 de
Junho de 2004, com a finalidade de definir os parâmetros da qualidade para os cimentos hidráulicos e os componentes
usados no território nacional, sejam produzidos localmente ou importados. Assim como estabelecer a classificação dos
cimentos por tipos, com suas respectivas especificações.
EGITO
G/TBT/N/EGY/3/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian
Organization for Standardization and Quality), sobre a modificação do Padrão egípcio ES para Cilindros de gás 608/201,
Especificações e ensaios de GLP Cilindro Válvulas (36 páginas, em árabe). Tornado obrigatório com base no decreto
ministerial 423/2005. Os produtores e importadores devem estar de acordo com o padrão egípcio ES 608/2013 que
especifica os requisitos para design e ensaios. (25 páginas, em árabe) A entrada em vigor dar-se-á seis meses a contar
da data da adoção, que é 30 de Setembro de 2014.

G/TBT/N/EGY/16/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Instituto de Normalização e Qualidade do Egito (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), com o objetivo de informar que a alteração do Regulamento egípcio ES 3123-2 que
estabelece requisitos técnicos e métodos de ensaio para a segurança dos brinquedos e as propriedades físicas,
mecânicas, inflamabilidade e migração de determinados elementos químicos em brinquedos, antes regulamentados pelo
Decreto Ministerial Nº 506/2010, já atribuídos pela Portaria Ministerial nº 758/2010.
G/TBT/N/EGY/62/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian
Organization for Standardization and Quality), propondo alteração do Regulamento ES 647/2007 sobre LPG
Equipamentos e Procedimentos Acessórios de controle de cilindros de GLP, antes, durante e depois de enchimento,
compulsório a partir do Decreto Ministerial 95/2008 (6 páginas, disponíveis em árabe), por intermédio da ES 647/2014
(38 páginas, em árabe). A entrada em vigor se deu seis meses a contar da data da adoção, que foi 16 de Abril de 2014.
G/TBT/N/EGY/63/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian
Organization for Standardization and Quality), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico sobre alterações
feitas às cláusulas outorgadas pelos Decretos Ministeriais Nº. 130/2005, 515/2005 foi parcialmente alterado em relação
às clausulas relativas a hormônios naturais e hormônios sintéticos, contidos na carne e em produtos derivados.
G/TBT/N/EGY/69
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), propondo Regulamento Técnico ES 3862/2014 sobre requisitos que os produtores e
importadores devem cumprir para a produção de absorventes higiênicos para mulheres, tornado compulsório pelo
Decreto Nº. 975/2014 (12 páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/EGY/70
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), propondo Regulamento Técnico sobre requisitos que os produtores e importadores devem
cumprir para a produção de absorventes higiênicos para mulheres, tornado compulsório pelo Decreto Nº. 975/2014 (12
páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/EGY/71
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), propondo Regulamento Técnico (Decreto Ministerial Nº 975/2014) ES 7819/2014 que
especifica os requisitos mínimos relativos à seleção de materiais, design, construção, etc. Para a fabricação de cilindros
de aço soldado recarregáveis (42 páginas disponíveis em árabe).
G/TBT/N/EGY/72
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), propondo Regulamento Técnico (Decreto Ministerial Nº 974/2014) ES 269-1/2014 que
especifica materiais, propriedades e métodos de ensaio para mosaicos para uso interno (parte 1) de acordo com a EN
13748-1/2004 (34 páginas disponíveis em árabe).
G/TBT/N/EGY/73
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), propondo Regulamento Técnico (Decreto Ministerial Nº 975/2014) ES 269-2/2014 que
especifica materiais, propriedades e métodos de ensaio para mosaicos para uso externo (parte 2) de acordo com a EN
13748-1/2004 (43 páginas disponíveis em árabe).

G/TBT/N/EGY/74
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos essenciais e critérios
descritivos para conservas de atum e bonito em conformidade com norma do Codex Alimentarius Internacional Nº. 701981 e substitui a última versão do ES No. 804/2005 (Decreto Ministerial Nº. 515/2005) (11 páginas disponíveis em
árabe).
G/TBT/N/EGY/75
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos essenciais e critérios
descritivos para creme de leite para consumo direto ou para outros processos de fabricação em conformidade com a
Norma Internacional Codex Nº 288/1976 2010 e substitui ES Nº 154-2/2005. (Decreto Ministerial Nº. 515/2005).
G/TBT/N/EGY/76
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), propondo Regulamento Técnico que trata dos requisitos e informações sobre a eficiência
energética de lâmpadas elétricas estabelecidas mediante Decreto Ministerial Nº 975/2014 (2 páginas, disponíveis em
árabe), que obriga os produtores e importadores de lâmpadas elétricas ao cumprimento do ES 7823/2014 (24 páginas,
disponíveis em árabe), em conformidade com a Diretiva Europeia (UE) Nº 1194/2012 e (UE) Nº 874/2012.
G/TBT/N/EGY/77
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), propondo Regulamento Técnico que trata dos requisitos específicos para o cálculo da
eficiência energética dos eletrodomésticos do tipo ventiladores estabelecidos mediante Decreto Ministerial Nº 975/2014
(2 páginas, disponíveis em árabe), que obriga os produtores e importadores de lâmpadas elétricas ao cumprimento do
(ES) 7820/2014 (20 páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/EGY/78
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), propondo Regulamento Técnico que determina que a Organização Egípcia de
Normalização e Qualidade (EOS) é o único órgão responsável pelo licenciamento de empresas de produção para
aposição da marca Halal em mercadorias e produtos à luz das normas egípcias emitidas a este respeito conforme
determina o Decreto Ministerial Nº 561/20122014 (2 páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/EGY/79
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos essenciais, critérios
descritivos para leite em pó e creme de leite em pó, para consumo direto ou para outros processos de fabricação
conforme determinação do Decreto Ministerial Nº 515/2005 (11 páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/EGY/80
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos para "equipos de infusão por
gravidade", de uso único e uso médico, a fim de assegurar sua compatibilidade com recipientes para soluções de infusão
e dispositivos intravenosos, conforme Decreto Ministerial Nº. 975/2014 (2 páginas, disponíveis em árabe), que obriga os
produtores e importadores ao cumprimento do (ES) 4609-5/2014 (11 páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/EGY/81
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), propondo Regulamento Técnico que descreve os procedimentos de ensaio de investigação
para determinar a precisão dos esfigmomanômetros (P4), automáticos, não invasivos, conforme Decreto Ministerial Nº
975/2014 (2 páginas, disponíveis em árabe), que obriga os produtores e importadores ao cumprimento do (ES) 3684/2014 (35 páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/EGY/82
Projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for
Standardization and Quality), propondo Regulamento Técnico que descreve os símbolos utilizados na rotulagem têxtil
dando informações sobre a maioria dos serviços de tratamento (lavagem; clareamento; secagem após a lavagem;
engomar, etc.) conforme Decreto Ministerial Nº 423/2005 (2 páginas, disponíveis em árabe), que obriga os produtores e
importadores ao cumprimento do (ES) 1405/2014 (31 páginas, disponíveis em árabe).
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
G/TBT/N/ARE/255
Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes Unidos, emitido pela Autoridade de Normalização e Metrologia
(Emirates Authority for Standardization and Metrology - ESMA), propondo Regulamento Técnico sobre requisitos básicos
para bebidas carbonadas naturais, artificiais e bebidas de baixa caloria para uso por parte de diabéticos e em dietas para
perda de peso, por métodos de inspeção e ensaios (12 páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/ARE/256
Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes Unidos, emitido pela Autoridade de Normalização e Metrologia
(Emirates Authority for Standardization and Metrology - ESMA), propondo Regulamento Técnico sobre biscoitos para
alimentação escolar (5 páginas, disponíveis em árabe).
EQUADOR
G/TBT/N/ECU/1/Add.5
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Ministério de Comércio Exterior, Industrialização,
Pesca e Competitividade, que tem como objetivo informar a publicação do adendo 5 concernente ao Regulamento
Técnico (RTE) Nº. 005 que trata de aparelhos domésticos a gás, notificado anteriormente como G/TBT/N/ECU/1, em 1
de Fevereiro de 2005. O adendo 5 foi emitido nos termos da Resolução Nº 15 054 de 12 Fevereiro de 2015 e publicado
no Jornal Oficial Nº 451, de 4 de Março de 2015.
G/TBT/N/ECU/27/Add.5
Adendo ao projeto de documento oficial, emitido pelo Instituto Equatoriano de Normalização (Instituto Ecuatoriano de
Normalización - INEN), para comunicar e divulgar o adendo 5 sobre o Regulamento Técnico RTE INEN 029 (2R), que
trata de perfis ondulados e postes de aço para "guardrails", notificado como G/TBT/N/ ECU/27/Add.1 de 2 de Julho de
2008. O adendo 5 foi emitido por meio da Decisão Nº. 15.035 de 26 de Janeiro de 2015, da Sub Secretaria de Qualidade
do Ministério da Indústria e Produtividade, publicado no Jornal Oficial Nº. 441 de, 20 de Fevereiro, 2015. Texto disponível
no Secretariado para a Qualidade do Ministério da Indústria e Produtividade (Autoridade Nacional de Notificação).
G/TBT/N/ECU/54/Add.4
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto Equatoriano de Normalização (Ecuatorian
Standardization Institute Technical Regulation - INEN), que tem como objetivo informar que o Adendo 4, do Regulamento
Técnico RTE INEN 048, (1R), que trata de veículos automotores de três rodas para o transporte de passageiros e de
carga, notificado como G/TBT/N/ECU/54/Add.3, em 28 de fevereiro de 2014, emitido pela Resolução Nº 15 059, de 13 de

Fevereiro de 2015, emitida pela Subsecretaria da Qualidade do Ministério das Indústrias e Produtividade, publicada no
Registro Oficial Nº 451, de 4 de Março de 2015.
G/TBT/N/ECU/91/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pela Subsecretaria de Qualidade (Subsecretaría de la
Calidad), do Ministério de Indústria e Produtividade (Ministerio de Industrias y Productividad), com o objetivo de informar
que o Regulamento Técnico RTE INEN 073 que trata do Descarte de lâmpadas de descarga em desuso, notificado como
G/TBT/N/ECU/91, de 20 de Novembro de 2012, foi emitido pela Resolução Nº 13055, de 19 de Março de 2013, emitido
pela Subsecretaria do Ministério da Indústria Qualidade e Produtividade e publicada no Diário Oficial Nº 929, de 9 de
Abril de 2013.
G/TBT/N/ECU/94/Add.4
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pela Subsecretaria da Qualidade do Ministério das
Indústrias e da Produtividade (Ministerio de Industrias y Productividad, Subsecretaría de la Calidad), com o objetivo de
informar que o Adendo 4 concernente a alteração (2R) do Regulamento Técnico RTE INEN 080 sobre rotulagem de
calçados, notificado como G/TBT/N/ECU/94/Add.1 em 13 de Junho de 2013, foi emitido nos termos da Resolução Nº 15
002 de 5 de Janeiro de 2015 da Subsecretaria da Qualidade do Ministério das Indústrias e da produtividade, publicada
no Jornal Oficial (Registro Oficial) N° 421 de 21 de Janeiro de 2015.Texto disponível no Secretariado para a Qualidade
do Ministério da Indústria e Produtividade (Autoridade Nacional de Notificação).
G/TBT/N/ECU/97/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização - INEN, com o objetivo de
informar que o Regulamento Técnico RTE INEN 004 que trata do estabelecimento dos requisitos para sobre sinais de
trânsito (parte 3), notificado mediante o documento G/TBT/N/ECU/97, de 05 de abril 2013, foi emitido pela Resolução Nº
13.281, de 08 de agosto de 2013 e, publicada no Diário Oficial N° 74 de 28 de novembro, 2013.
G/TBT/N/ECU/184/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização (Instituto Ecuatoriano de
Normalización - INEN), com o objetivo de divulgar a alteração 1 do Regulamento Técnico RTE INEN 109 sobre eficiência
térmica de aquecedores de água a gás, notificado no documento G/TBT/N/ECU/184/Add.1, de 22 de Setembro de 2014,
emitido, nos termos da Resolução nº 15.085 de 2 de Março de 2015, da Subsecretaria do Ministério da Indústria
Qualidade e Produtividade, publicada no Diário Oficial Nº. 461, de 18 de Março de 2015.
G/TBT/N/ECU/248/Add.2
Adendo ao documento de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização (Instituto Ecuatoriano de
Normalización - INEN), com o objetivo de divulgar a Emenda Nº 1 do Regulamento Técnico RTE INEN, Nº 185, que trata
de instrumentos odontológicos de diamante com rotação, notificado mediante o documento G/TBT/N/ECU/248/Add.1, de
20 de Agosto de 2014, promulgado por meio da Resolução Nº 15 083, de 2 de Março de 2015, da Subsecretaria para a
Qualidade do Ministério da Indústria e Produtividade, publicada no Jornal Oficial Nº. 459, de 16 de Março de 2015.
G/TBT/N/ECU/249/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização Equatoriano (Instituto
Ecuatoriano de Normalización - INEN), com o objetivo de informar a publicação do adendo 2 sobre a segunda alteração
do Regulamento Técnico Emergencial (RTE INEN 101) que trata de "Artefatos Eletrodomésticos para Cocção por
Indução", antes notificado como G/TBT/N/ECU/249 em 12 de Maio de 2014. Esta alteração 2 foi expedida nos termos da
Resolução Nº 15 058 de 13 de Fevereiro de 2015, emitida pela Subsecretaría da Qualidade do Ministério das Indústrias
e Produtividade, publicada no Registro Oficial Nº 451 de 4 de Março de 2015.

G/TBT/N/ECU/256/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pela Comunidade Andina (INEN - Instituto Ecuatoriano de
Normalización), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico (RTE INEN 157) que, trata da Rotulagem dos
artigos de couro cuja versão preliminar foi notificada mediante o documento G/TBT/N/ECU/256 de 06 de junho de 2014,
foi emitido nos termos da Resolução Nº 14 466 de 21 de outubro de 2014, publicada no Jornal Oficial Nº 384, de 27 de
novembro de 2014.
G/TBT/N/ECU/279/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização (Instituto Ecuatoriano de
Normalización - INEN), com o objetivo de informar que o Projeto de Regulamento Técnico PRTE INEN 251 que define os
perfis de alumínio, na forma de barras, varetas, tubos, canos, notificado como G/TBT/N/ECU/279, de 18 de Agosto 2014,
foi emitido pela Resolução Nº 15087, de 02 de Março de 2015, da Subsecretaria do Ministério da Indústria Qualidade e,
Produtividade, publicada no Diário Oficial Nº 461, de 18 de Março de 2015.
G/TBT/N/ECU/283/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Serviço Equatoriano de Normalização (Servicio
Ecuatoriano de Normalización - SEN), com o objetivo de informar a emissão do adendo 1 concernente ao Regulamento
Técnico (RTE INEN 252) relativo aos recipientes para cocção de uso doméstico, fabricados em alumínio, ferro e aço,
notificado por meio do documento G/TBT/N/ECU/283 de 16 de Outubro de 2014. O adendo 1 foi emitido por meio da
Resolução N° 15 053 de 12 de Fevereiro de 2015 da Subsecretaria da Qualidade do Ministério das Indústrias e da
Produtividade, publicada no Registro Oficial N° 448 de 28 de Fevereiro de 2015.
G/TBT/N/ECU/309
Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Serviço Equatoriano de Normalização (Servicio Ecuatoriano de
Normalización - SEN), propondo Regulamento Técnico PRTE INEN 134, para rever e atualizar o regulamento técnico
equatoriano sobre furadeiras elétricas (7 páginas, disponíveis em espanhol).
G/TBT/N/ECU/310
Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Serviço Equatoriano de Normalização (Servicio Ecuatoriano de
Normalización - SEN), propondo Regulamento Técnico PRTE INEN 143 para rever e atualizar o regulamento sobre
luminárias embutidas (8 páginas, disponíveis em espanhol).
G/TBT/N/ECU/311
Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Serviço Equatoriano de Normalização (Servicio Ecuatoriano de
Normalización - SEN), propondo Regulamento Técnico PRTE INEN 279 para rever e atualizar o regulamento sobre
mesas destinadas ao jogo de tênis de mesa (6 páginas, disponíveis em espanhol).
G/TBT/N/ECU/312
Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Serviço Equatoriano de Normalização (Servicio Ecuatoriano de
Normalización - SEN), propondo Regulamento Técnico PRTE INEN 280 para rever e atualizar o regulamento sobre
protetores de extremidades para a prática de esportes (10 páginas, disponíveis em espanhol).
G/TBT/N/ECU/313
Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Serviço Equatoriano de Normalização (Servicio Ecuatoriano de
Normalización - SEN), propondo Regulamento Técnico PRTE INEN 281 para rever e atualizar o regulamento sobre
telhas de fibrocimentos onduladas (6 páginas, disponíveis em espanhol).
G/TBT/N/ECU/314

Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Serviço Equatoriano de Normalização (Servicio Ecuatoriano de
Normalización - SEN), propondo Regulamento Técnico PRTE INEN 282 para rever e atualizar o regulamento sobre
roupas de proteção para soldadores e proteção contra cortes, tais como capuzes, aventais, luvas e caneleiras
destinados a proteger o usuário, incluindo capuzes e polainas, para uso durante a soldagem e processos aliados com
riscos comparáveis (8 páginas, disponíveis em espanhol).
G/TBT/N/ECU/315
Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Serviço Equatoriano de Normalização (Servicio Ecuatoriano de
Normalización - SEN), propondo Regulamento Técnico PRTE INEN 283 para rever e atualizar o regulamento sobre
aparelhos de refrigeração para uso comercial (7 páginas, disponíveis em espanhol).
ESTADOS UNIDOS
G/TBT/N/USA/285/Add.6
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Serviço de Inspeção de Saúde Animal e
Vegetal (Animal and Plant Health Inspection Service - USDA), com o objetivo de informar a revogação da regra proposta
que teria alterado as regras relativas à introdução (importação, e liberação no meio ambiente e testes de campo) de
certos organismos geneticamente modificados a partir de 4 de março de 2015.
G/TBT/N/USA/493/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Administração de Alimentos e,
Medicamentos (Food and Drug Administration - FDA), com objetivo de informar a disponibilidade de um projeto de
orientações para a indústria e os funcionários FDA intitulado como: Requisitos de Boas Práticas de Fabricação atuais
para produtos combinados. Comentários serão aceitos até 30 de Março de 2015.
G/TBT/N/USA/621/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial da Agência de Administração de Alimentos e, Medicamentos (Food and Drug
Administration - FDA), com o objetivo de informar a disponibilidade de uma orientação para a indústria, intitulada como: A
rotulagem nutricional dos itens do menu padrão em restaurantes e estabelecimentos alimentares similares de venda no
varejo - Guia de Observância para entidades de pequeno porte.
G/TBT/N/USA/676/Add.2/Corr.1
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), propondo a correção da regra final publicada em 16 de Maio de 2012, no Registo Federal que alterou as normas
de conservação de energia e procedimentos de ensaio para equipamentos do tipo aquecedor comercial, ar-condicionado
e equipamento de aquecimento de água. Esta regra final retifica um erro de digitação (ou seja, um símbolo incorreto)
para uma classe de equipamento, a partir de 5 de Março de 2015.
G/TBT/N/USA/693/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Departamento de Transporte (Department of
Transportation - DOT), com o objetivo de informar sobre documentação complementar que altera alterar a norma federal
sobre segurança de veículos automotores Nº. 210 quanto a fixações de montagem de cinto de segurança, para
especificar um dispositivo de aplicação de força (force application device - FAD) para o sistema de ancoragem do cinto
de segurança. Comentários serão aceitos até 1 de Maio de 2015.
G/TBT/N/USA/779/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção do Meio Ambiente
(Environmental Protection Agency - EPA), com o objetivo de informar que a EPA está finalizando uma nova regra
significativa (SNUR) sob o Ordenamento para o controle de substâncias tóxicas (Toxic Substances Control Act - TSCA)

especificamente para a substância química Pentane, 1,1,1,2,3,3-hexafluoro-4 (1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy), que foi
objeto de notificação prematura (PMN) P-07-204 que entrará em vigor a partir de 6 de Abril de 2015.
G/TBT/N/USA/857/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e Energias
Renováveis (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia (Department of
Energy - DOE), com o objetivo de informar que o Departamento de Justiça dos EUA (Department of Justice - DOJ) fez
uma determinação sobre o impacto, se houver, sobre a diminuição da concorrência. O DOE publicou a determinação no
Registro Federal, sua regra final para as normas de conservação de energia para refrigeradores e congeladores em 3 de
Junho de 2014 e publica hoje, 24 de Fevereiro de 2015, a determinação do DOJ sobre tal proposta.
G/TBT/N/USA/857/Add.1/Corr.1
Correção do adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética
e Energias Renováveis (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia
(Department of Energy - DOE), com o objetivo de informar que a regra final publicada em 3 de Junho de 2014 adotando
padrões de conservação de energia para algumas classes de refrigerador e congelador do tipo walk-in foi publicada com
erros de digitação para alguns dos valores reportados, que estão sendo corrigidos. As correções vigoram a partir de 6 de
Março de 2015.
G/TBT/N/USA/906/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão de Segurança de Produtos de
Consumo (Consumer Product Safety Commission), com o objetivo de informar a promulgação da regra final relativa ao
Regulamento Técnico que trata da segurança para equipamento, estrutura ou armação, utilizado para o transporte de
bebes ou crianças de forma a reduzir o risco de lesão, associada com o produto, tendo sido alterada a regulamentação
em matéria de organismos de avaliação. A regra entrará em vigor em 2 de Setembro de 2016.
G/TBT/N/USA/911/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção Ambiental
(Environmental Protection Agency - EPA), com o objetivo de informar que a EPA não está finalizando os padrões de
desempenho para aquecedores de alvenaria residenciais, a fim de dar tempo adicional para o desenvolvimento de
revisão dos métodos de ensaio, programa de cálculo de emissões, etc. Esta última regra alcança vários objetivos para
novos aquecedores de madeira residenciais, incluindo aplicação de limites de emissão atualizados e vigora a partir de 15
de maio de 2015.
G/TBT/N/USA/937/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Departamento de Segurança Interna (Coast
Guard, Department of Homeland Security - DHS) com o objetivo de informar a realização de uma reunião pública para
receber comentários sobre um aviso de regulamentação intitulado como Requisitos para Modus e outras embarcações
Realização Plataforma Continental Exterior Atividades com sistemas de posicionamento dinâmico (Requirements for
MODUs and Other Vessels Conducting Outer Continental Shelf Activities With Dynamic Positioning Systems) Os
regulamentos propostos estabelecem os padrões mínimos de concepção, operação, treinamento e padrões de lotação
para unidades móveis de perfuração offshore (Modus) e outros navios que utilizem sistemas de posicionamento
dinâmico para se envolver em atividades exteriores da plataforma continental.
G/TBT/N/USA/947/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão de Segurança de Produtos para o
Consumo (Consumer Product Safety Commission), com o objetivo de informar a extensão, até 15 de Abril de 2015, do
prazo para comentários em relação ao Regulamento Técnico que trata da Proibição de brinquedos e artigos infantis que
contenham ftalatos específicos (Specified Phthalates).

G/TBT/N/USA/951/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 em virtude de solicitação de vários
comentários recebidos solicitando mais tempo para pesquisar e apresentar observações mais detalhadas sobre o
Regulamento Técnico de 7 de Janeiro de 2015, relativo às propostas novas regras de uso significativo para 13
substâncias químicas que foram objeto de notificações premanufacture (PMN), a EPA está estendendo o período de
comentários, a fim de dar a todas as pessoas interessadas a oportunidade de melhor comentá-lo. Assim, o período de
comentários para a regra proposta publicada em 7 de Janeiro 2015 (80 FR 845) foi prorrogado até 23 de Abril de 2015.
G/TBT/N/USA/955/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão de Segurança para produtos de
consumo (Consumer Product Safety Commission - CPSC), com o objetivo de informar a extensão, até 1 de Junho de
2015, do período para comentários em relação ao Regulamento Técnico que trata de pedido de comentários e
sugestões para acessórios utilizados em dispositivo (fio/cabo), destinado a retratar a tensão ou fazer cortinas ou
persianas de janela deslizar.
G/TBT/N/USA/956/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 o prazo para comentários sobre o Regulamento
Técnico que trata de alteração de regra de novo uso significativo para substâncias químicas Perfluoroalkyl Carboxylate e
Perfluoroalkyl Sulfonate (LCPFAC) no âmbito do Ordenamento para Controle de Substâncias Tóxicas foi estendido em
90 dias abrangendo o período de 23 de Março de 2015 a 26 de Junho de 2015 em virtude de implicações significativas
para a cadeia de suprimentos e é fundamental que as partes interessadas tenham tempo suficiente para responder à
regulamentação proposta.
G/TBT/N/USA/968
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Serviço de Marketing Agrícola (Agricultural Marketing
Service - AMS), do Departamento de Agricultura (Department of Agriculture - USDA), propondo Regulamento Técnico
sobre revisão do padrão para substituir os requisitos de classificação dos graus atuais com novos descritores de cor e
sabor para "Maple Sirup" (3 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/USA/969
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção Ambiental (Environmental Protection
Agency - EPA) , propondo Regulamento Técnico sobre "Draft Test Guidelines", "Endocrine Disruptor Screening Program
Test Guidelines (Series 890)", "Three Tier 2 Non-Mammalian Tests", parte de uma série de orientações de ensaio
estabelecidos pelo Serviço de Segurança Química e Prevenção da Poluição para uso em testes de pesticidas e
substâncias químicas. As orientações de ensaio servem como um compêndio de metodologias e protocolos científicos
aceitos que se destinam a fornecer dados para informar as decisões regulatórias. Aviso de Disponibilidade e solicitação
de comentário (3 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/USA/970
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido Escritório de Eficiência Energética e Energias Renováveis
(Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia (Department of Energy DOE), propondo Regulamento Técnico sobre o estabelecimento de procedimentos de ensaio para condicionadores de ar
portáteis (38 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/USA/971
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Serviço de Marketing Agrícola (Agricultural Marketing
Service - AMS), do Departamento de Agricultura (Department of Agriculture - USDA), propondo Regulamento Técnico
sobre comentários solicitados sobre os requisitos de manuseio atualmente previstos no ordenamento para o comércio de

uva de mesa Califórnia e da regulação da uva de mesa para importação. Esta regra visa fornecer mão de obra e
importadores com a flexibilidade para responder a uma oportunidade de marketing relativo ao deserto da Califórnia para
atender as necessidades dos consumidores (4 páginas, disponíveis em inglês)
G/TBT/N/USA/972
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Conselho para a Observância de barreiras de transporte e
arquitetônicas (Architectural and Transportation Barriers Compliance Board), propondo Regulamento Técnico sobre
revisão e atualização, dos padrões para a tecnologia eletrônica e de informação desenvolvidos ou utilizados por
agências federais, contidos no Ordenamento sobre Reabilitação de 1973, e suas diretrizes para equipamentos de
telecomunicações.
G/TBT/N/USA/973
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), propondo Regulamento Técnico que trata da revisão e atualização, dos procedimentos de ensaio para boilers e
caldeiras residenciais estabelecidas no âmbito da Política de Energia e Ato de Conservação (40 páginas, disponíveis em
Inglês).
G/TBT/N/USA/974
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), propondo Regulamento Técnico que trata da revisão da Política de Conservação de Energia e o Ordenamento
para a conservação de Energia de 1975 (EPCA), que prescreve normas de conservação de energia para vários produtos
de consumo e alguns equipamentos comerciais e industriais, incluindo caldeiras residenciais (boilers) (80 páginas,
disponíveis em Inglês).
G/TBT/N/USA/975
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), propondo
Regulamento Técnico que trata da emissão de proposta de regulamentação para atualizar os Padrões de Segurança e
Saúde Ocupacional para a Proteção Visual e Facial com base em normas de consenso nacional, através da
incorporação por referência das três versões mais recentes do American National Standards Institute (ANSI) (10 páginas,
disponíveis em inglês).
G/TBT/N/USA/976
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção Ambiental (Environmental Protection
Agency - EPA), propondo Regulamento Técnico sobre implementação de um novo rótulo para o projeto do Meio
Ambiente no âmbito do programa de rotulagem para um produto mais seguro (Safer Product Labeling Program - SPLP)
(2 páginas, disponíveis em inglês).
FILIPINAS
G/TBT/N/PHL/190
Projeto de documento oficial das Filipinas, emitido pelo Escritório de Normalização (Bureau of Philippine Standards BPS), do Departamento de Comércio e Indústria (Department of Trade and Industry), propondo Regulamento Filipino que
trata das novas regras e regulamentos relativos ao Plano de Segurança de Certificação de Produto do Escritório de
Normalização (15 páginas, disponíveis em Inglês).
G/TBT/N/PHL/191

Projeto de documento oficial das Filipinas, emitido pelo Escritório de Normalização (Bureau of Philippine Standards BPS), do Departamento de Comércio e Indústria (Department of Trade and Industry), propondo Regulamento Filipino
(DPNS 2107:20xx) sobre terminologia e classificação de pérolas naturais, cultivadas e de imitação. São estabelecidas
em relação ao uso comercial e estão em conformidade com as práticas de comércio internacional para pérolas naturais,
cultivadas e imitação (57 páginas, disponíveis em Inglês).
ÍNDIA
G/TBT/N/IND/47
Projeto de documento oficial da Índia, emitido pelo Departamento de Eletrônica e Tecnologia da Informação (Department
of Electronics & Information Technology - DEITY), do Ministério da Tecnologia da Comunicação e Informação (Ministry of
Communication and Information Technology), propondo Regulamento Técnico que trata da Notificação Nº 2905, de 13
de novembro de 2014, sobre a expansão da agenda para os Bens de Informática e Eletrônicos. Requisitos para de
inscrição obrigatória, ordenamento de 2012, para incluir mais 15 produtos. (Sem a especificação do idioma ou do número
de páginas).
G/TBT/N/IDN/99
Projeto de documento oficial da Indonésia, emitido pelo Ministério da Indústria (Ministry of Industry), propondo
Regulamento Técnico sobre os requisitos e métodos de ensaio para equipamentos de proteção de cultivos,
pulverizadores de dorso utilizados nas costas ou no ombro do operador (12 páginas, disponíveis em indonésio).
G/TBT/N/IDN/100
Projeto de documento oficial da Indonésia, emitido pelo Ministério da Indústria (Ministry of Industry), propondo
Regulamento Técnico sobre os requisitos e métodos de ensaio para equipamentos do tipo: triturador de matéria-prima
para fertilizantes produzidos ou importados, distribuídos e comercializados no país (12 páginas, disponíveis em
indonésio).
JAMAICA
G/TBT/N/JAM/46
Projeto de documento oficial da Jamaica, emitido pelo Escritório de Normalização (Bureau of Standards Jamaica),
propondo Regulamento Técnico que trata da especificação dos requisitos e métodos de ensaio para o cacau em pó e
misturas de cacau com açúcar, destinadas ao consumo direto (29 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/JAM/47
Projeto de documento oficial da Jamaica, emitido pelo Escritório de Normalização (Bureau of Standards Jamaica),
propondo Regulamento Técnico que trata da especificação dos requisitos para rotulagem de produtos e equipamentos
que contenham ou fabricados com substâncias destruidoras do ozônio e/ou seus substitutos (13 páginas, disponíveis em
Inglês)
G/TBT/N/JAM/48
Projeto de documento oficial da Jamaica, emitido pelo Escritório de Normalização (Bureau of Standards Jamaica),
propondo Regulamento Técnico que trata da especificação dos requisitos para o processamento de Ackee (Blighia
sapida), fruto relacionado com a lichia. (17 páginas, disponíveis em Inglês)
G/TBT/N/JAM/49
Projeto de documento oficial da Jamaica, emitido pelo Escritório de Normalização (Bureau of Standards Jamaica),
propondo Regulamento Técnico que especifica as propriedades do concreto demandado (17 páginas, disponíveis em
Inglês).

KUWAIT
G/TBT/N/KWT/266
Projeto de documento oficial do Kuwait, emitido pelo Departamento de Normalização e Metrologia (Kuwait Standards &
Metrology Department - KOWSMD), propondo Regulamento Técnico que trata dos requisitos para embalagem,
transporte, armazenamento e rotulagem para doces orientais (8 páginas, disponíveis em inglês; 12 páginas, disponíveis
em árabe).
G/TBT/N/KWT/267
Projeto de documento oficial do Kuwait, emitido pelo Departamento de Normalização e Metrologia (Kuwait Standards &
Metrology Department - KOWSMD), propondo Regulamento Técnico que trata dos requisitos básicos para cenouras
congeladas preparadas para o consumo direto (11 páginas, disponíveis em inglês; 15 páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/KWT/268
Projeto de documento oficial do Kuwait, emitido pelo Departamento de Normalização e Metrologia (Kuwait Standards &
Metrology Department - KOWSMD), propondo Regulamento Técnico que trata dos requisitos para o manuseio de
alimentos prontos para comer (13 páginas, disponíveis em Inglês e 10 páginas, disponíveis em árabe).
MACEDÔNIA
G/TBT/N/MKD/8
Projeto de documento oficial da Macedônia, emitido pelo Ministério da Economia da República da Macedónia (Ministry of
Economy of the Republic of Macedonia), propondo Regulamento Técnico sobre o Projeto de Lei de Produtos de
Construção estabelecendo os sistemas de avaliação e verificação da consistência do desempenho, em relação às
características essenciais dos produtos (32 páginas, disponíveis em macedônio e inglês).
MALÁSIA
G/TBT/N/MYS/56
Projeto de documento oficial da Malásia, emitido pela Comissão Multimídia de Comunicações (Malaysian
Communications and Multimedia Commission), sobre a mudança do processo de rotulagem para reduzir
significativamente o custo das empresas substituindo o atual programa pelo Programa de auto rotulagem (versão 2) (5
páginas, disponíveis em Inglês).
G/TBT/N/MYS/57
Projeto de documento oficial da Malásia, emitido pela Comissão Multimedia de Comunicações (Malaysian
Communications and Multimedia Commission), sobre a obrigatoriedade de certificação, para todos os equipamentos de
comunicação importados, a ser solicitada às empresas locais registradas antes da emissão de licença de importação.
MÉXICO
G/TBT/N/MEX/196/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial da Comissão Reguladora de Energia (Comisión Reguladora de Energía), para
informar que em 25 de fevereiro de 2015, a Comissão Reguladora de Energia publicou no Jornal Oficial da Federação a
Resolução estabelecendo medidas a serem implementadas pelas empresas de abastecimento e permissionárias que
operam os sistemas de transporte, distribuição e armazenamento de gás natural para garantir a conformidade com a
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010 (especificações para gás natural), e um sistema para alertar os usuários
em tempo hábil, no caso de o fornecimento de gás natural não atender as especificações.

G/TBT/N/MEX/254/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de Saúde, com o objetivo de informar que em
2 de Março de 2015 a Secretaria da Saúde publicou no Diário Oficial da Federação as respostas aos comentários
recebidos a respeito do Projeto de Regulamento Técnico (PROY-NOM-142-SSA1/SCFI-2014) sobre rotulagem sanitária
e comercial para bebidas alcoólicas, publicado em 8 de Março de 2013.
G/TBT/N/MEX/254/Add.2
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, a Norma Oficial
Mexicana NOM-142-SSA1/SCFI-2014, sobre especificações sanitárias e rotulagem sanitária e comercial de Bebidas
Alcoólicas. O regulamento NOM-142-SSA1 / SCFI-2014, entrará em vigor 120 dias após a data de publicação. O
Capítulo 9 e subitens expostos no regulamento NOM-142-SSA1 / SCFI-2014 entrará em vigor 365 dias após a
publicação desta norma no Jornal Oficial da Federação. As disposições do parágrafo 3.6 do presente regulamento
entrarão em vigor 150 dias após a data da sua publicação no Jornal Oficial da Federação.
G/TBT/N/MEX/274/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do México, emitido pela Comissão Nacional de Água (Comisión Nacional del
Agua - CONAGUA), com o objetivo de informar que em 12 de março de 2015, a Comissão Nacional de Águas, publicou
no Jornal Oficial da Federação as respostas aos comentários recebidos sobre o projeto de alteração do regulamento
NOM-011-CNA-2000, que trata da conservação dos recursos hídricos, estabelecendo especificações e o método de
determinação da disponibilidade média anual das águas nacionais, publicado como consulta pública no Jornal Oficial da
Federação, em 23 de julho de 2014.
G/TBT/N/MEX/285
Projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de Comunicações e Transportes (Secretaría de
Comunicaciones y Transportes), propondo Regulamento Técnico NOM-91/2-SCT3-2014, que trata da instalação de
equipamentos de radiodifusão para vigilância automática em aeronaves, com o intuito de fornecer aos controladores de
tráfego aéreo a posição das aeronaves em tempo real (ADS-B) (9 páginas, disponíveis em espanhol).
G/TBT/N/MEX/286
Projeto de documento oficial do México, emitido pela Comissão Reguladora de Energia (Comisión Reguladora de
Energía), propondo Regulamento Técnico PROY-NOM-007-SECRE-2015, que trata do Transporte de gás natural,
etanol, biogás e gás associado ao carvão através de gasodutos (121 páginas, disponíveis em espanhol)
G/TBT/N/MEX/287
Projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de Economia (Secretaría de Economía), propondo
Regulamento Técnico NOM-EM-015-SCFI-2015, que trata de equipamentos terminais conectados ou ligados entre si
através de um acesso sem fio a uma rede pública de telecomunicações (4 páginas, disponíveis em espanhol).
NICARÁGUA
G/TBT/N/NIC/31/Add.1
Projeto de documento oficial da Nicarágua, emitido pelo Ministério de Fomento, Indústria e Comércio (Ministerio de
Fomento, Industria y Comercio), com o objetivo de informar que o Regulamento (NTON 20 001 03), sobre funcionamento
para estabelecimentos e regentes de produtos veterinários, notificado mediante o documento G/TBT/N/NIC/31, em 18 de
Agosto de 2003, foi modificado e a data limite para a apresentação de comentários será, após 60 dias contados a partir
da data da notificação.

OMÃ
G/TBT/N/OMN/198
Projeto de documento oficial do Omã emitido pelo Ministério do Comércio e Indústria (Ministry of Commerce & Industry),
propondo Regulamento Técnico sobre Guia para o controle de alimentos importados, descrevendo princípios e normas
regulamentares a serem aplicados pela importação (36 páginas, disponíveis em inglês).
PARAGUAI
G/TBT/N/PRY/81
Projeto de documento oficial do Paraguai, emitido pelo Serviço Nacional de Qualidade e Saúde Vegetal e de Sementes
(Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas - SENAVE), propondo Regulamento Técnico sobre a
terminologia, qualidade, embalagem, acondicionamento, apresentação, etc. do abacaxi (Ananas comosus), para a
comercialização no mercado interno e exportação (13 páginas, disponíveis em espanhol).
PERU
G/TBT/N/PER/68
Projeto de documento oficial do Peru, emitido pelo Ministério da Agricultura e Irrigação (Ministerio de Agricultura y
Riego), propondo Regulamento Técnico que trata de viveiro de plantas e frutas prevendo a produção, certificação,
comercialização e importação de material de espécies frutíferas para propagação (24 páginas, disponíveis em espanhol).
REPÚBLICA DOMINICANA
G/TBT/N/DOM/221
Projeto de documento oficial da República Dominicana, emitido pelo Instituto Dominicano para a Qualidade (Instituto
Dominicano para la Calidad - INDOCAL), propondo Regulamento Técnico que trata das responsabilidades, termos,
definições, requisitos para a solicitação de aprovação de modelo e homologação do certificado de aprovação de modelo
(11 páginas, disponíveis em espanhol).
G/TBT/N/DOM/222
Projeto de documento oficial da República Dominicana, emitido pelo Instituto Dominicano para a Qualidade (Instituto
Dominicano para la Calidad - INDOCAL), propondo Regulamento Técnico que trata das definições, requisitos
administrativos, técnicos e metrológicos para a prática pública de Reparador Autorizado no processo de inspeção,
adaptação, testes e reparos de instrumentos e equipamentos utilizados no campo da metrologia legal (16 páginas,
disponíveis em espanhol).
SUÍÇA
G/TBT/N/CHE/185
Projeto de documento oficial da Suíça, emitido pela Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos (State Secretariat
for Economic Affairs - SECO), propondo Regulamento Técnico que trata da alteração ao Decreto do Conselho Federal
Suíço sobre a segurança dos elevadores (5 páginas, disponíveis em alemão)
G/TBT/N/CHE/186
Projeto de documento oficial da Suíça, emitido pela Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos (State Secretariat
for Economic Affairs - SECO), propondo Regulamento Técnico que trata da alteração ao Decreto do Conselho Federal
Suíço sobre a Segurança de recipientes fechados de pressão simples, concebido para manter os gases ou líquidos a
uma pressão substancialmente diferente da pressão ambiente (4 páginas, disponíveis em alemão).

G/TBT/N/CHE/187
Projeto de documento oficial da Suíça, emitido pela Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos (State Secretariat
for Economic Affairs - SECO), propondo Regulamento Técnico que, trata da revisão do Ordenamento do Conselho
Federal Suíço sobre a segurança dos equipamentos de pressão (vasos de pressão, etc.), como forma de harmonizar os
regulamentos suíços com os regulamentos dos principais parceiros comerciais da Suíça, em conformidade com o novo
quadro legislativo da União Europeia (5 páginas, disponíveis em alemão).
G/TBT/N/CHE/188
Projeto de documento oficial da Suíça, emitido pelo Instituto Federal Suíço de Energia (Swiss Federal Office of Energy SFOE), propondo Regulamento Técnico que trata da revisão de Ordenamento do Conselho Federal Suíço sobre
equipamentos elétricos de baixa tensão, como parte de um pacote de revisões, harmonizando dez ordenamentos suíços
com as regras técnicas dos principais parceiros comerciais da Suíça (10 páginas, disponíveis em alemão).
G/TBT/N/CHE/189
Projeto de documento oficial da Suíça, emitido pelo Escritório Federal de Energia (Swiss Federal Office of EnergySFOE), propondo Regulamento Técnico que trata da revisão do Ordenamento do Conselho Federal Suíço sobre a
segurança dos equipamentos e sistemas de proteção para utilização em atmosferas potencialmente explosivas, como
parte de um pacote de revisões, harmonizando dez ordenamentos suíços com as regras técnicas dos principais
parceiros comerciais da Suíça (7 páginas, disponíveis em alemão).
G/TBT/N/CHE/190
Projeto de documento oficial da Suíça, emitido pelo Escritório Federal de Comunicações (Swiss Federal Office of
Communications - OFCOM), propondo Regulamento Técnico que trata da revisão do Ordenamento do Conselho Federal
Suíço sobre Compatibilidade Eletromagnética como parte de um pacote de revisões, harmonizando dez ordenamentos
suíços com regras técnicas dos principais parceiros comerciais da Suíça (21 páginas, disponíveis em francês).
G/TBT/N/CHE/191
Projeto de documento oficial da Suíça, emitido pelo Instituto Federal de Metrologia (Federal Institute of Metrology METAS), propondo Regulamento Técnico sobre a revisão do Ordenamento do Conselho Federal Suíço de Instrumentos
de Mensuração, como parte de um pacote de revisões, harmonizando dez ordenamentos suíços com regras técnicas
dos principais parceiros comerciais da Suíça (8 páginas, disponíveis em alemão).
G/TBT/N/CHE/192
Projeto de documento oficial da Suíça, emitido pelo Instituto Federal de Metrologia (Federal Institute of Metrology METAS), propondo Regulamento Técnico que trata da revisão do Ordenamento do Departamento Federal Suíço de
Justiça e da Polícia sobre instrumentos não automáticos de pesagem como parte de um pacote de revisões,
harmonizando dez ordenamentos suíços com regras técnicas dos principais parceiros comerciais da Suíça (26 páginas,
disponíveis em alemão).
G/TBT/N/CHE/193
Projeto de documento oficial da Suíça, emitido pelo Escritório Federal de Polícia (Federal Office of Police - FEDPOL),
propondo Regulamento Técnico que, trata da revisão do Ordenamento do Conselho Federal sobre explosivos como
parte de um pacote de revisão, harmonizando dez ordenamentos suíços com regras técnicas dos principais parceiros
comerciais da Suíça (9 páginas, disponíveis em francês).
G/TBT/N/CHE/194
Projeto de documento oficial da Suíça, emitido pelo Escritório Federal de Comunicações (Swiss Federal Office of
Communications), propondo Regulamento Técnico que trata da revisão do Ordenamento sobre equipamentos de

telecomunicações, visando harmonizar a legislação Suíça com os regulamentos técnicos dos seus principais parceiros
comerciais (33 páginas, disponíveis em francês).
TAILÂNDIA
G/TBT/N/THA/383/Rev.1
Projeto de documento oficial do Instituto de Normalização do Ministério da Indústria da Tailândia (Thai Industrial
Standards Institute - TISI), propondo revisão do Regulamento Técnico (B.E. 2554/2011) que trata da alteração dos
critérios para a inspeção pré-licenciamento, avaliação do sistema de controle de qualidade do produtor registado (7
páginas, disponíveis em inglês, tradução não oficial; 6 páginas, em tailandês).
G/TBT/N/THA/449
Projeto de documento oficial do Instituto de Normalização do Ministério da Indústria da Tailândia (Thai Industrial
Standards Institute - TISI), propondo Regulamento Técnico (B.E. 2557/2014) que trata da aceitação de Certificação do
Sistema de Gestão da Qualidade (1 página em inglês, 1 página em tailandês; tradução não oficial).
G/TBT/N/THA/450
Projeto de documento oficial do Instituto de Normalização do Ministério da Indústria da Tailândia (Thai Industrial
Standards Institute - TISI), propondo Regulamento Técnico (B.E. 2557/2014) que trata das regras e condições para o
registo de fabricante estrangeiro (8 páginas, disponíveis em inglês e 8 páginas, disponíveis em tailandês; tradução não
oficial).
G/TBT/N/THA/451
Projeto de documento oficial do Instituto de Normalização do Ministério da Indústria da Tailândia (Thai Industrial
Standards Institute - TISI), propondo Regulamento Técnico que trata da obrigatoriedade para o fabricante que importa
produtos de cumprir as exigências para os produtos destinados à venda quanto à apresentação de pedido de
autorização prévia, para a importação dos produtos com exceção de amostras de produtos para ensaio de prélicenciamento, conforme estabelecido no Decreto Real (1 página, disponível em tailandês).
G/TBT/N/THA/452
Projeto de documento oficial do Instituto de Normalização do Ministério da Indústria da Tailândia (Thai Industrial
Standards Institute - TISI), propondo Regulamento Técnico emitido ao abrigo do Ordenamento que trata dos Padrões
Industriais (B.E. 2511/1968), que trata da alteração do Padrão Industrial para barras (redondas) de aço para concreto
armado (TIS 20-2543/2000) (3 páginas, disponíveis em tailandês).
G/TBT/N/THA/453
Projeto de documento oficial do Instituto de Normalização do Ministério da Indústria da Tailândia (Thai Industrial
Standards Institute - TISI), propondo Regulamento Técnico emitido ao abrigo do Ordenamento que trata dos Padrões
Industriais (B.E.2511/1968), que trata da alteração do Padrão Industrial para barras de aço (deformadas) para concreto
armado (TIS 24-2548/2005) (3 páginas, disponíveis em tailandês).
G/TBT/N/THA/454
Projeto de documento oficial do Instituto de Normalização do Ministério da Indústria da Tailândia (Thai Industrial
Standards Institute - TISI), propondo Regulamento Técnico que trata da segurança de vidros destinados a serem
instalados como para-brisas ou como outras vidraças para veículos automotores (129 páginas, disponíveis em
tailandês).

G/TBT/N/THA/455
Projeto de documento oficial da Tailândia, emitido pelo Gabinete do Conselho de Defesa do Consumidor (Office of the
Consumer Protection Board - OCPB), propondo Regulamento Técnico que trata do controle de rotulagem para aparelho
elétrico para matar mosquitos (1 página, disponível em tailandês).
G/TBT/N/THA/456
Projeto de documento oficial da Tailândia, emitido pelo Gabinete do Conselho de Defesa do Consumidor (Office of the
Consumer Protection Board - OCPB), propondo Regulamento Técnico que trata do controle de rotulagem especificando
a quantidade de chumbo em tintas destinadas à pintura interna e externa, de acordo com o regulamento BE. 2541/1998
(1 página, disponível em tailandês).
TAIWAN
G/TBT/N/TPKM/152/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial de Formosa, emitido pelo Escritório de Normalização, Metrologia e Inspeção do
Ministério da Economia (The Bureau of Standards, Metrology and Inspection - BSMI), propondo Regulamento Técnico
que trata dos requisitos para a inspeção de bengalas elaboradas com material sintético, notificado mediante o
documento G/TBT/N/TPKM/152, promulgado em 17 de Fevereiro 2015 e entrará em vigor em 1 de Agosto de 2015.
G/TBT/N/TPKM/168/Rev.1
Revisão do projeto de documento oficial de Formosa, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos (Food
and Drug Administration - FDA), do Ministério da Saúde e do Bem Estar (Ministry of Health and Welfare), com o objetivo
de informar que foram revistas às datas para entrada em vigor do Regulamento Técnico sobre requisitos de rotulagem
para alimentos pré medidos que contenham ingredientes de organismos geneticamente modificados, requisitos de
rotulagem para aditivos alimentares que contenham ingredientes de organismos geneticamente modificados e requisitos
de rotulagem para alimentos não embalados que contenham ingredientes de organismos geneticamente modificados (5
páginas, disponíveis em chinês, 6 páginas, disponíveis em Inglês).
G/TBT/N/TPKM/200/Corr.1
Correção ao projeto de documento oficial de Formosa, emitido pelo Escritório de Normalização, Metrologia e Inspeção
(The Bureau of Standards, Metrology and Inspection - BSMI), do Ministério da Economia (Ministry of Economic Affairs),
com o objetivo de retificar o item 6 da notificação G/TBT/N/TPKM/200.
G/TBT/N/TPKM/201
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 que trata da regulação das empresas do setor alimentar, voltadas para a fabricação e venda no varejo de
alimentos infantis, como o leite em pó, possibilitando o acompanhamento quando pré medidos e dos produtos de leite
em pó modificados, devendo ser estabelecida a rastreabilidade dos alimentos e, produtos relevantes (2 páginas,
disponíveis em Inglês e 2 páginas, disponíveis em chinês).
G/TBT/N/TPKM/202
Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pelo Escritório de Normalização, Metrologia e Inspeção (The Bureau of
Standards, Metrology and Inspection - BSMI), do Ministério da Economia (Ministry of Economic Affairs), propondo
Regulamento Técnico que trata da Inspeção Legal de Brinquedos com base na versão revista da norma CNS 4797 (5
páginas, em Inglês e 3 páginas, em chinês).

TURQUIA
G/TBT/N/TUR/60
Projeto de documento oficial da Turquia, emitido pelo Ministério da Alimentação, Agricultura e Pecuária (Ministry of Food,
Agriculture and Livestock), propondo Regulamento Técnico que trata da produção, preparação, processamento,
armazenamento, manuseio e colocação do produto no mercado de Tahini Halva, doce turco feito de gergelim (4 páginas,
disponíveis em turco).
G/TBT/N/TUR/61
Projeto de documento oficial da Turquia, emitido pelo Ministério da Alimentação, Agricultura e Pecuária (Ministry of Food,
Agriculture and Livestock), propondo Regulamento Técnico que trata da produção, preparação, processamento,
armazenamento, manuseio e colocação do produto no mercado de Tahini, (pasta feita de sementes de gergelim) (3
páginas, disponíveis em turco).
UGANDA
G/TBT/N/UGA/457
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico (DUS 202-1/2015) que especifica os requisitos e métodos de ensaio para
sete classes (com base na densidade) de espumas flexíveis de poliuretano do tipo poliéster, sob a forma de blocos,
chapas, folhas etc. (26 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/UGA/458
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico (DUS 202-2/2015) que especifica os requisitos, métodos de amostragem e
ensaio para colchões de espuma adequados para uso doméstico e para hotéis (Parte 2) (16 páginas, disponíveis em
inglês).
G/TBT/N/UGA/459
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico (DUS 202-3/2015) que especifica os requisitos, métodos de amostragem e
ensaio para sete classes (com base na densidade) de espumas flexíveis de poliuretano, reconstituídas sob a forma de
blocos, chapas, folhas, ou outras formas (14 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/UGA/460
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico DUS 202-4/2015 que especifica os requisitos, métodos de ensaio e
amostragem (com base na densidade) para espumas de poliuretano flexível do tipo poliéster, sob a forma de blocos,
placas, etc. (20 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/UGA/461
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico FDUS EAS 821/2014 que especifica os requisitos de certificação para a
produção de sementes de milho (26 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/UGA/462
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico FDUS EAS 822/2014 que especifica os requisitos de certificação para a

produção de sementes de sorghum, utilizado na pecuária ou como substituto da farinha de trigo, não contém glúten. (26
páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/UGA/463
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico FDUS EAS 823/2014 que especifica os requisitos de certificação para a
produção de sementes de girassol (27 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/UGA/464
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico FDUS EAS 824/2014 que especifica os requisitos de certificação para a
produção de sementes de soja (25 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/UGA/465
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico FDUS EAS 825/2014 que especifica os requisitos de certificação para a
produção de sementes de amendoim (25 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/UGA/466
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico FDUS 844/2015 que dá orientações para a concepção e
fabricação/produção, fornecimento (incluindo importação) e fornecimento de cadeiras de rodas e triciclos (33 páginas,
disponíveis em inglês).
G/TBT/N/UGA/467
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico DUS 1597/2015 que trata dos requisitos específicos e métodos de
amostragem e ensaios para leite UHT aromatizado (16 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/UGA/468
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico DUS 1600/2015 que trata dos requisitos específicos e métodos de
amostragem e ensaios para laticínios do tipo leite em pó adoçado e parcialmente desnatado (12 páginas, disponíveis em
inglês).
G/TBT/N/UGA/469
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico DUS 1598/2015 que trata dos requisitos específicos e métodos de
amostragem e ensaios para bebidas alcoólicas destiladas prontas para o consumo (RTD) (12 páginas, disponíveis em
inglês).
UNIÃO EUROPÉIA
G/TBT/N/EU/278
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), propondo
Regulamento que altera o Anexo II da Diretiva 2000/53 /EC do Parlamento Europeu e do Conselho sobre os Veículos em
Fim de Vida de forma a adaptar ao progresso técnico e científico os materiais e componentes colocados no mercado, (8
páginas, disponíveis em Inglês).

G/TBT/N/EU/272
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), propondo
Regulamento aprovando 5-Chloro-2-(4-Chlorophenoxy)-Phenol como substância ativa existente para uso em produtos
biocidas para produtos Tipos 1, 2 e 4 (4 páginas + Anexo de 3 páginas, disponíveis em Inglês).
G/TBT/N/EU/273
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), propondo
Regulamento aprovando "Hexaflumuron" como substância ativa existente para uso em produtos biocidas para produtos
Tipo 18 (3 páginas + Anexo de 2 páginas, disponíveis em Inglês).
G/TBT/N/EU/274
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), propondo
Regulamento aprovando IPBC como substância ativa existente para uso em produtos biocidas para produtos Tipo 13 (3
páginas + Anexo de 2 páginas, disponíveis em Inglês).
G/TBT/N/EU/275
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), propondo
Regulamento aprovando "Potassium Sorbate" como substância ativa existente para uso em produtos biocidas para
produtos Tipo 8 (3 páginas + Anexo de 3 páginas, disponíveis em Inglês).
G/TBT/N/EU/276
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), propondo
Regulamento aprovando "Propiconazole" como substância ativa existente para uso em produtos biocidas para produtos
Tipo 7 (3 páginas + Anexo de 3 páginas, disponíveis em Inglês).
G/TBT/N/EU/277
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), propondo
Regulamento aprovando "Pythium Oligandrum Strain M1" como substância ativa existente para uso em produtos
biocidas para produtos Tipo 10 (3 páginas + Anexo de 2 páginas, disponíveis em Inglês).
G/TBT/N/EU/271
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), propondo
Regulamento de execução que define as modalidades práticas destinadas a (1) alinhar as regras contidas no
Regulamento (EC) Nº 1277/2005, do Tratado de Lisboa (e substituir esse regulamento) e (2) adaptar essas regras para
as mais recentes alterações na legislação dos precursores de drogas, adotadas em dezembro de 2013 (8 páginas +
anexos 27 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/EU/270
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), propondo
Regulamento que complementa o Regulamento N.º 273/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho sobre "Drug
Precursors" (substâncias que podem ser utilizadas para elaborar drogas ilícitas). O Regulamento do Conselho Nº
111/2005, que estabelece as regras para o controle do comércio entre os países da União e terceiros em Drug
Precursors e o Regulamento de revogação Repealing Commission Regulation Nº 1277/2005 (13 páginas + anexos 9
páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/EU/268
Projeto de documento oficial da União Europeia (European Union), propondo Regulamento que trata da recusa de
autorização para uma alegação de saúde sobre os alimentos que não se refira à redução do risco de doença ou ao
desenvolvimento e à saúde das crianças, em conformidade com o artigo 18 (5), do Regulamento (EC) Nº 1924/2006, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Dezembro de 2006, relativo às alegações nutricionais e de saúde nos
alimentos (3 páginas + Anexo de 2 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/EU/269
Projeto de documento oficial da União Europeia (European Union), propondo Regulamento que diz respeito à recusa de
autorização para três alegações de saúde sobre os alimentos em conformidade com o artigo 17 (3), do Regulamento
(EC) Nº 1924/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Dezembro de 2006, sobre nutrição e alegações de
saúde em alimentos relativas ao desenvolvimento e à saúde das crianças (4 páginas + Anexo 2 páginas, disponíveis em
inglês).
G/TBT/N/EU/380/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia, com o objetivo de informar
que o prazo para a transposição da Diretiva 2012/9/EU que altera o anexo I da Diretiva 2001/37/EC do Parlamento
Europeu e do Conselho, relativo à aproximação das disposições legislativas regulamentares e administrativas dos
Estados-Membros, em matéria de fabrico, apresentação, venda de produtos de tabaco e o prazo para o fim do período
de transição previsto na diretiva referenciada foram alterados. A Diretiva da Comissão 2012/9/EU foi notificada como
projeto como documento G/TBT/N/EEC/380.
VIETNÃ
G/TBT/N/VNM/59
Projeto de documento oficial do Vietnã, emitido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (Ministry of Science and
Technology), propondo Regulamento Técnico que trata da medição e qualidade no comércio de gás e petróleo no
Vietnam (26 páginas, disponíveis em Vietnamita).

