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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/178/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da África do Sul, emitido pelo Departamento de Comércio e Indústria
(Department of Trade and Industry), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico (VC 8017), que trata de
especificação obrigatória para peixe congelado, moluscos marinhos congelados e produtos congelados deles derivados,
foi formalizado e publicado no Diário do Governo N.º 38707, Aviso Nº 339, de 24 de abril de 2015.
G/TBT/N/ZAF/180/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da África do Sul, emitido pelo Departamento de Comércio e Indústria
(Department of Trade and Industry), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico (VC 8031), que trata da
alteração das especificações obrigatórias para Camarões Congelados, lagostins e caranguejos e de produtos
congelados deles derivados, para consumo humano, foi formalizado e publicado no Diário do Governo N.º 38707, Aviso
Nº 340, de 24 de abril de 2015.
G/TBT/N/ZAF/187
Projeto de documento oficial da África do Sul, emitido pelo Departamento de Comércio e Indústria (Department of Trade
and Industry), propondo Regulamento Técnico (VC 9002), que trata da alteração das especificações obrigatórias para
Equipamento de Proteção Individual (Personal Protective Equipment - PPE), do tipo calçado de segurança, abrangendo
requisitos específicos de marcação e informações que devem ser fornecidas. (8 páginas, disponível em Inglês).
ARÁBIA SAUDITA
G/TBT/N/SAU/846
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de Normalização, Metrologia e
Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization - SASO), propondo Regulamento Técnico que trata de
solventes utilizados para extração na produção de alimentos ou ingredientes alimentares (7 páginas, disponíveis em
Inglês).
ARGENTINA
G/TBT/N/ARG/287
Projeto de documento oficial da Argentina, emitido pela Comissão Nacional de Alimentos (Comisión Nacional de
Alimentos - CONAL), propondo Regulamento Técnico que trata da alteração do título Alimentos para Lactentes e
Crianças da Primeira Infância no Capítulo XVII para dieta ou alimentos dietéticos, incorporando a definição, classificação
e outras especificações para as fórmulas infantis propostas (15 páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/ARG/288
Projeto de documento oficial da Argentina, emitido pela Comissão Nacional de Alimentos (Comisión Nacional de
Alimentos - CONAL), propondo Regulamento Técnico que trata de Resolução Conjunta sobre a alteração do título
suplementos dietéticos (artigo 1.381 e seguintes), do capítulo XVII para Alimentos para regimes ou dietéticos (15
páginas, disponíveis em espanhol).
BAREIN
G/TBT/N/BHR/381
Projeto de documento oficial do Bahrein emitido pela Diretoria de Normalização e Metrologia (Bahrain Standards &
Metrology Directorate - BSMD), propondo Regulamento Técnico sobre aditivos permitidos para utilização em gêneros
alimentícios (287 páginas disponíveis em inglês e 290 páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/BHR/382
Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Normalização e Metrologia (Bahrain Standards &
Metrology Directorate - BSMD), propondo Regulamento Técnico sobre cacau em pó, suas misturas e açúcares (10
páginas disponíveis em inglês e 15 páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/BHR/383
Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Normalização e Metrologia (Bahrain Standards &
Metrology Directorate - BSMD), propondo Regulamento Técnico sobre os limites máximos de resíduos de agrotóxicos e
Contaminantes em alimentos orgânicos (4 páginas, disponível em Inglês e 6 páginas, em árabe).
G/TBT/N/BHR/384
Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Normalização e Metrologia (Bahrain Standards &
Metrology Directorate - BSMD), propondo Regulamento Técnico para pimenta branca (Piper nigrum L.), inteiras ou
moídas (6 páginas, em Inglês e 6 páginas em árabe).
BRASIL
G/TBT/N/BRA/458/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 para baterias de chumboácido para veículos automotivos e motociclos, notificado mediante o documento G/TBT/N/BRA/458/Add.2 (Portaria N°
257, 5 de junho de 2014), foi adotado como texto final e publicado no Diário Oficial N° 74, de 20 de abril de 2015 (página
101), conforme Portaria N° 199, (Portaria N° 199, de 16 de Abril de 2015), a fim de aprovar os ajustes e para esclarecer
os requisitos de informação para a regulação das baterias de chumbo-ácido.
G/TBT/N/BRA/507/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com o
objetivo de informar que o Regulamento Técnico (Consulta Pública - Resolução nº 50/2012), notificado como projeto
mediante o documento G/TBT/N/BRA/507 que estabelece os requisitos técnicos para o Registro de Produtos de Higiene
Pessoal, Cosméticos e Perfumes para crianças, foi aprovado e publicado como Resolução RDC nº 15/2015, 24 de abril
de 2015.
G/TBT/N/BRA/604/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 184, de 31 de março de 2015)
notificado como G/TBT/N/BRA/604, estabelece os requisitos técnicos que se aplicam a melhoria do Programa de
Mobiliário Escolar, a fim de proporcionar o cumprimento de cadeiras, mesas, etc. Pelas micro e pequenas empresas,
através do mecanismo de certificação, alvejando a aspectos ergonômicos, estabilidade, força e segurança. A presente
portaria faz algumas alterações na Portaria Inmetro n ° 105, de 06 de março 2012 (nos artigos 4° e 5º; 6.2.1.4.5 Anexo).
G/TBT/N/BRA/632
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), propondo
Regulamento Técnico da Resolução N° 20, de 26 de março de 2015, em relação a boas práticas de gestão de resíduos
nos Serviços de Saúde. Esta resolução aplica-se a serviços de saúde dos quais as atividades envolvem qualquer fase

de manuseio de resíduos, mesmo que sejam públicos, privados, filantrópicos, civil ou militar, incluindo os das práticas de
ensino e atividades de pesquisa. Esta resolução revoga a Resolução RDC N° 306/2004. (24 páginas, disponíveis em
Português).
G/TBT/N/BRA/633
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), propondo
Regulamento Técnico que trata da Resolução N° 27, de 6 de Abril de 2015, em relação aos critérios e procedimentos
para definir Medicamentos como vendidos diretamente ao consumidor sem uma prescrição de um profissional da saúde
(Over the Counter Drugs) (7 páginas, disponíveis em Português).
G/TBT/N/BRA/634
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com objetivo de
divulgar o Projeto de Resolução Técnica Nº 28, de 08 de abril de 2015, relativo ao regulamento técnico do MERCOSUL
sobre a lista de filtros UV permitido para artigos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Esta Resolução revoga as
Resoluções GMC Nº 25/2005 e RDC Nº 47/2006 (5 páginas, disponíveis em Português).
G/TBT/N/BRA/634/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com
objetivo de informar que a Resolução RDC nº 47/2006 relativo ao regulamento técnico do MERCOSUL sobre a lista de
filtros UV permitidos para uso em artigos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes foi internalizada nacionalmente
mediante a Resolução MERCOSUL GMC Nº 25/2005, descrito no item 6 do documento notificado como
G/TBT/N/BRA/634.
G/TBT/N/BRA/635
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), que estabelece os requisitos para a obtenção de Licença para uso da Configuração de veículo ou
motor (LCVM), por máquinas agrícolas ou rodoviárias, e seus motores nacionais ou importados, junto ao Programa de
Controle da Poluição do ar por veículos automotores (PROCONVE) (3 folhas em português).
CANADÁ
G/TBT/N/CAN/405/Rev.1/Add.2
Adendo à Revisão do projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Ministério da Saúde (Department of Health),
previamente notificada como G/TBT/N/CAN/405/Rev.1/Add.1, com o objetivo de informar os princípios orientadores que
devem reger todas as decisões tomadas pela Health Canada agindo como um tomador de decisões quanto à
regulamentação, haja vista o desenvolvimento de Guia para auxiliar as novas autoridades em relação ao Ordenamento
sobre medicamentos perigosos. O Guia para as novas autoridades já está em uso pela Health Canada, porém os
comentários das partes interessadas serão aceitos até 8 de Junho de 2015.
G/TBT/N/CAN/441
Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Indústria (Department of Industry), propondo
Regulamento Técnico sobre dispositivos de radiocomunicação (Radio Standards Specification RSS-213, Issue 3, 2 GHz
Licence-Exempt Personal Communications Services - LE-PCS), para estabelecer os limites e métodos de medição da
compatibilidade eletromagnética e operacional de dispositivos LE-PCS operando na banda 1920-1930 MHz (2 páginas,
disponíveis em inglês e francês).
G/TBT/N/CAN/442
Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento do Meio Ambiente e Departamento de Saúde
(Department of the Environment and Department of Health), propondo Regulamento Técnico que trata de substâncias
químicas destruidoras da camada de ozônio e Regulamentos alternativos de compostos de hidrocarbonetos
halogenados (Halocarbon) (42 páginas, disponíveis em Inglês e Francês).
G/TBT/N/CAN/443
Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento do Meio Ambiente e Departamento de Saúde
(Department of the Environment and Department of Health), propondo Regulamento Técnico que altera as Regras de
Proibição de determinadas substâncias tóxicas sobre gestão de cinco substâncias tóxicas para reduzir emissões nocivas
ao meio ambiente, com base na Lei de Proteção Ambiental Canadense (Canadian Environmental Protection Act CEPA), de 1999. (25 páginas, disponíveis em Inglês e Francês).

G/TBT/N/CAN/444
Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Saúde (Department of Health), propondo
Regulamento Técnico que pretende introduzir alterações ao Estatuto dos Alimentos e Medicamentos para incentivar a
utilização prudente de antimicrobianos utilizados em animais produzidos para o consumo humano, minimizar a
propagação da resistência antimicrobiana e conservar a eficácia dos antimicrobianos disponíveis, como parte do Plano
de Ação do Governo do Canadá sobre a resistência antimicrobiana (AMR) (3 páginas, disponíveis em Inglês e Francês).
CATAR
G/TBT/N/QAT/57/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Departamento de Metrologia e Normalização, com o objetivo de padronizar o
conteúdo dos pacotes de cigarro para evitar nocividade em ambos os casos de aumento ou diminuição. O item 8.1.2
(QS/GSO 597-2009), do regulamento técnico para Cigarros, são alterados da seguinte forma: Texto atual: Número de
cigarros: Não exceda 20 cigarros em um pacote. Texto modificado: Número de cigarros: O pacote deve conter apenas 20
cigarros.
G/TBT/N/QAT/385
Projeto de documento oficial do Catar, emitido pelo Departamento de Metrologia e Normalização (Standards and
Metrology Department), propondo Regulamento Técnico que trata de solventes usados no processo de extração durante
o processamento de matérias primas, de produtos alimentares, ou ingredientes destes produtos, (8 páginas, disponíveis
em Árabe).
CHILE
G/TBT/N/CHL/300
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pela Superintendência de Eletricidade e Combustíveis (Superintendencia
de Electricidad y Combustibles - SEC), propondo Regulamento Técnico (PE Nº 3/12) que estabelece o procedimento
para a certificação de tubos metálicos rígidos e sistemas de gerenciamento de cabos para instalações elétricas, de
acordo com o alcance e aplicabilidade das regras IEC 61386-1 ed 2.0 (2008-02) e IEC 61386-21 ed1.0 (2002-02). (9
páginas, disponíveis em espanhol).
COLÔMBIA
G/TBT/N/COL/49/Add.7
Adendo ao Projeto de documento oficial da Colômbia, emitido pelo Ministério de Comércio, Indústria e Turismo
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo), com objetivo de comunicar que a Resolução N° 1257 de 21 de Abril de
2015 alterou o artigo 3º da Resolução Nº 1.002 de 13 de março de 2014, em vigor a partir de 24 de Outubro de 2015.
Vale informar que a Resolução Nº 1.002 de 13 de março de 2014 (referenciada), revogou o art. 3º da Resolução Nº 936
de 2008 assim como também revogou as Resoluções Nº 1509/2009 e Nº 3024/2009 notificadas por meio do documento
G/TBT/N/COL/49/Add.5.
COREIA DO SUL
G/TBT/N/KOR/570
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério da Segurança de Alimentos e Medicamentos
(Ministry of Food and Drug Safety - MFDS), propondo Regulamento Técnico que trata de dois corantes, amaranto e
coccina (amaranth and new coccine), que são restritos para uso externos de produtos de higiene bucal (4 páginas,
disponíveis em coreano).
G/TBT/N/KOR/571
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério da Segurança de Alimentos e Medicamentos
(Ministry of Food and Drug Safety - MFDS), propondo Regulamento Técnico que trata da esterilização dos ingredientes e
conservantes em cosméticos (triclosan, methylchloroisothiazolinone e methylisothiazolinone) (5 páginas, disponíveis em
coreano).

G/TBT/N/KOR/572
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério da Segurança de Alimentos e Medicamentos
(Ministry of Food and Drug Safety - MFDS), propondo Regulamento Técnico que trata de cosméticos (6 páginas,
disponíveis em coreano).
G/TBT/N/KOR/573
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pela Agência de Tecnologia e Normalização (Korean Agency for
Technology and Standards - KATS), propondo Regulamento Técnico sobre alteração parcial do Ordenamento
estabelecendo a regra para Controle de Segurança de eletrodomésticos (9 páginas, disponíveis em coreano).
G/TBT/N/KOR/574
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério da Segurança de Alimentos e Medicamentos
(Ministry of Food and Drug Safety), propondo Regulamento Técnico que trata de proposta de emendas ao Ordenamento
sobre Assuntos Farmacêuticos para estabelecer uma base jurídica para registrar fábricas farmacêuticas estrangeiras e
realizar inspeções (76 páginas, disponíveis em coreano).
G/TBT/N/KOR/575
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério da Segurança de Alimentos e Medicamentos
(Ministry of Food and Drug Safety), propondo Regulamento Técnico que trata de alteração do regulamento para
aprovação de medicamentos que possuem atividade farmacológica de mínima a moderada (Quasi-Drugs) (15 páginas,
disponíveis em coreano).
G/TBT/N/KOR/576
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério da Segurança de Alimentos e Medicamentos
(Ministry of Food and Drug Safety), propondo Regulamento Técnico que trata de alteração do regulamento para
especificação e métodos de ensaio para medicamentos que possuem atividade farmacológica de mínima a moderada
(Quasi-Drugs) (48 páginas, disponíveis em coreano).
G/TBT/N/KOR/577
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério da Segurança de Alimentos e Medicamentos
(Ministry of Food and Drug Safety), propondo Regulamento Técnico sobre alteração do regulamento para especificação
de indicações de uso pelo fabricante em medicamentos/cosméticos que possuem atividade farmacológica de mínima a
moderada (Quasi-Drugs) (12 páginas, disponíveis em coreano).
G/TBT/N/KOR/578
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pela Agência de Quarentena Animal e Vegetal (Animal and Plant
Quarantine Agency - QIA), propondo Regulamento Técnico sobre a revisão das regras de segurança e eficácia da
Avaliação de produtos farmacêuticos veterinários, com a adição de reagentes para diagnósticos in vitro (39 páginas,
disponíveis em coreano).
G/TBT/N/KOR/579
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pela Agência de Quarentena Animal e Vegetal (Animal and Plant
Quarantine Agency - QIA), propondo Regulamento Técnico sobre revisão das regras relativas ao escopo e designação
de dispositivos médicos veterinários (110 páginas, disponíveis em coreano).
G/TBT/N/KOR/580
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pela Agência Nacional de Pesquisa Radiofônica (National Radio
Research Agency - RRA), propondo Regulamento Técnico que trata de revisão parcial dos requisitos técnicos para
equipamentos de rádio móvel digital privado para uso em sistemas de comunicação sem fio (19 páginas, disponíveis em
coreano).
G/TBT/N/KOR/581
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério para a Segurança de Alimentos e Medicamentos
(Ministry of Food and Drug Safety), propondo Regulamento Técnico que trata de alteração do Regulamento de Avaliação
e Autorização de Produtos Biológicos, etc. (8 páginas, disponíveis em coreano).

G/TBT/N/KOR/582
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério para a Segurança de Alimentos e Medicamentos
(Ministry of Food and Drug Safety), propondo Regulamento Técnico que trata da alteração do Ordenamento para
aplicação do decreto sobre cosméticos, estabelecendo as questões relativas a anúncios oficiais de violações,
transferência da autoridade administrativa em matéria de retirada voluntária, etc. (7 páginas, disponíveis em coreano).
G/TBT/N/KOR/583
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério para a Segurança de Alimentos e Medicamentos
(Ministry of Food and Drug Safety), propondo Regulamento Técnico que trata da alteração do Ordenamento sobre a
aplicação das regras sobre cosméticos, quanto a procedimentos para descarte de cosméticos perigosos, adição de
indicações para maior segurança no uso de protetores solares com pulverização, inscrição do endereço do site
registrado na embalagem e do endereço do representante local que desempenhe funções devolução/troca, etc. (28
páginas, disponíveis em coreano).
G/TBT/N/KOR/584
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pela Agência de Quarentena Animal e Vegetal (Animal and Plant
Quarantine Agency - QIA), propondo Regulamento Técnico que trata da alteração das regras sobre a Avaliação de
Documentos Técnicos de Dispositivos Médicos Veterinários relativos a reagentes para diagnóstico in vitro (21 páginas,
disponíveis em coreano).
G/TBT/N/KOR/585
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pela Agência de Quarentena Animal e Vegetal (Animal and Plant
Quarantine Agency - QIA), propondo Regulamento Técnico que trata da alteração das regras no que diz respeito à
autorização para dispositivos médicos veterinários relativos a reagentes para diagnóstico in vitro (24 páginas, disponíveis
em coreano).
EQUADOR
G/TBT/N/ECU/3/Add.4
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Ministério de Indústrias e Produtividade (Ministerio de
Industrias y Productividad), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico RTE INEN 009 (1R) sobre aparelhos
de refrigeração para uso doméstico notificado mediante o documento G/TBT/N/ECU/3/Add.1, de 29 de Novembro de
2005, foi emitido oficialmente nos termos da Resolução Nº 15 117, de 30 de Março 2015 e publicado no Jornal Oficial N°
487 de 24 de abril de 2015.
G/TBT/N/ECU/32/Add.8
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização (Instituto Ecuatoriano de
Normalización - INEN), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico RTE INEN 034 (3R) sobre as
características mínimas de segurança dos veículos a motor (Elementos de seguridad Mínimos em Vehículos
automotores), cuja versão preliminar que foi notificada no documento G/TBT/N/ECU/32/Add.7 de 10 de Outubro de 2014.
Esta Alteração 1 foi emitida pela Resolução Nº 15.097 de 13 de março de 2015, pela Secretaria da qualidade do
Ministério da Indústria e da Produtividade, publicado no Jornal Oficial Nº 469, em 30 de Março de 2015.
G/TBT/N/ECU/109/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização (Instituto Ecuatoriano de
Normalización - INEN), com o objetivo de informar e divulgar o Regulamento Técnico (RTE INEN 090), sobre válvulas
redutoras de pressão, comunicado em documento identificado como G/TBT/N/109, de 6 de agosto de 2014, emitido nos
termos da Resolução nº 15.094, de 10 de marco de 2015, da Sub-Secretaria de Qualidade do Ministério da Indústria e
Produtividade, publicado no Diário Oficial n º 477, de 10 de abril de 2015.
G/TBT/N/ECU/122/Add.3
Adendo ao Regulamento Técnico do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização (Instituto Ecuatoriano de
Normalización- INEN), com o objetivo de divulgar o Adendo 3 correspondente à formalização do Regulamento Técnico
RTE INEN 096 sobre Equipamentos de som ou de sinalização visual, comunicada em documento identificado como
G/TBT/N/ECU/122, de 16 de dezembro de 2013, emitido nos termos da Resolução Nº 15.093, de 10 de marco de 2015,
publicado no Diário Oficial Nº 477, de 10 de abril de 2015.

G/TBT/N/ECU/160/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização (Instituto Ecuatoriano de
Normalización - INEN), com o objetivo de informar que a errata relativa ao regulamento técnico RTE INEN 171 sobre fios
para velas de ignição, comunicado no documento identificado como G/TBT/N/ECU/160/Add.1 de 21 de agosto de 2014,
foi oficialmente emitido nos termos da Resolução Nº 15 116 de 30 de Março 2015 e publicada no Jornal Oficial N° 487 de
24 de abril de 2015.
G/TBT/N/ECU/245/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização (Instituto Ecuatoriano de
Normalización - INEN), com o objetivo de informar que a primeira alteração do Regulamento Técnico (RTE INEN 191),
sobre utensílios utilizados no corte de cabelo (tesoura e similares), notificado por meio do documento G/TBT/N/ECU/245,
de 28 de abril de 2014, foi emitida nos termos da Resolução Nº 15 115 de 30 de Março de 2015, da Subsecretaria de
Qualidade do Ministério da Indústria e Produtividade e publicada no Jornal Oficial Nº 487 de 24 de Abril de 2015.
G/TBT/N/ECU/245/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização (Instituto Ecuatoriano de
Normalización - INEN), com o objetivo de informar que a primeira alteração do Regulamento Técnico (RTE INEN 191),
sobre utensílios utilizados no corte de cabelo (tesoura e similares), notificado por meio do documento G/TBT/N/ECU/245,
de 28 de abril de 2014, foi emitida nos termos da Resolução Nº 15 115 de 30 de Março de 2015, da Subsecretaria de
Qualidade do Ministério da Indústria e Produtividade e publicada no Jornal Oficial Nº 487 de 24 de Abril de 2015.
G/TBT/N/ECU/257/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 o Regulamento Técnico (RTE INEN226) que trata de válvulas para
uso industrial emitido em conformidade com a Resolução Nº 15 097, de 13 de Março de 2015, da Sub-Secretaria de
Qualidade do Ministério da Indústria e Produtividade, publicada no Jornal Oficial Nº 415 de 13 de Janeiro de 2015, cuja
versão preliminar foi notificada mediante o documento G/TBT/N/ECU/257, de 23 de Junho de 2014.
G/TBT/N/ECU/270/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 formalização do Regulamento Técnico (RTE INEN 243) que trata de
painéis de madeira compensada, publicada no Jornal Oficial Nº 407 de 31 Dezembro de 2014, cuja versão preliminar foi
notificada mediante o documento G/TBT/N/ECU/270 de 7 de Julho de 2014. Entrará em vigor a partir de sua aprovação,
sem prejuízo de sua publicação no Jornal Oficial, isto é, a data de 25 de Novembro de 2014; data efetiva foi retificada e
os regulamentos entrarão em vigor no prazo de noventa (90) dias corridos a partir da data da sua promulgação no Jornal
Oficial (31 de dezembro de 2014).
G/TBT/N/ECU/274/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização (Instituto Ecuatoriano de
Normalización - INEN), com o objetivo de divulgar a formalização do Regulamento Técnico RTE INEN 246, sobre Tubos
de aço inoxidável, comunicada em documento identificado como G/TBT/N/ECU/274, de 11 de Julho 2014, emitido nos
termos da Resolução Nº 15.091, de 9 de março de 2015, publicada no Diário Oficial nº 477 de 10 de abril de 2015.
ESTADOS UNIDOS
G/TBT/N/USA/245/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Conselho Estadual de Educação, Unidade de
Transporte Escolar do Estado do Colorado (Colorado State Board of Education, School Transportation Unit), com o
objetivo de estabelecer normas razoáveis e adequadas de segurança para veículos de transporte escolar, para se
alinhar com o padrão federal recente, refletir as práticas atuais do setor e para reduzir os encargos regulatórios com
vigência a partir de 30 de abril de 2015.
G/TBT/N/USA/293/Add.7
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Administração de Alimentos e
Medicamentos (Food and Drug Administration - FDA), com o objetivo de informar a disponibilidade de aceitar
comentários, até 15 de Junho de 2015, sobre a rotulagem e requisitos de ensaio para produtos que não necessitam de
prescrição médica do tipo protetor solar (Drug Products for Over-the-Counter Human Use - OTC).

G/TBT/N/USA/798/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Departamento de Energia (Department of
Energy - DOE), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico retira uma regra proposta publicada no Registro
Federal em 26 de fevereiro de 2013, que propôs a criação de um processo para permitir que a fabricação e venda termo
acumuladores eléctricos de grande volume (>55 galões) sob Renúncias de 1 ano concedidos pelo DOE, desde que um
conjunto específico de recursos estejam incluídos e condições sejam cumpridas para garantir a sua utilização apenas em
residências inscritas no programas utilitário de armazenamento térmico elétrico (ETS). A regra proposta publicada em 26
de fevereiro de 2013, 78 FR 12969 é retirada a partir de 03 de abril de 2015.
G/TBT/N/USA/837/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Guarda Costeira (Coast Guard), do
Departamento de Segurança Interna (Department of Homeland Security), com o objetivo de informar a emissão de
regras aplicáveis às unidades móveis de perfuração offshore (mobile offshore drilling units - MODUs), plataformas
continentais flutuantes (floating outer continental shelf - OCS), instalações, navios de apoio offshore que não sejam
navios de abastecimento offshore (offshore supply vessels - OSVs), e embarcações que se dediquem a atividades OCS.
Os regulamentos vigentes a partir de 30 de Abril de 2015 expandem a lista de normas de proteção à explosão aceitáveis
nacionalmente e internacionalmente e adicionam à terceira parte independente internacionalmente aceita, the
International Electrotechnical Commission System for Certification to Standards relating to Equipment for use in Explosive
Atmospheres (Iecex), como um método aceitável de testes e certificação de equipamentos elétricos para uso em locais
perigosos.
G/TBT/N/USA/908/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão Federal de Comércio (Federal
Trade Commission), com o objetivo de divulgar uma regulamentação final que altera a guia de energia de etiquetagem
em televisões através da publicação de novas gamas de comparabilidade. O documento entrará em vigor em 15 de julho
de 2015.
G/TBT/N/USA/909/Add.1
Adendo ao 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), com o objetivo de
informar a alteração dos requisitos mínimos de qualidade atualmente previstos no Regulamento Técnico que trata da
comercialização do abacate na Flórida e faz uma correção técnica para a regulamentação da importação do abacate, em
vigor desde 17 de novembro de 2014.
G/TBT/N/USA/916/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração Nacional de Segurança no
Tráfego Rodoviário (National Highway Traffic Safety Administration - NHTSA), do Departamento de Transporte
(Department of Transportation - DOT), com o objetivo de informar duas alterações à TIN (tire identification number), do
Regulamento Técnico que trata da identificação e registro de todos os tipos de pneus, novos e reformados, para veículos
automotores vendidos nos Estados Unidos mediante a utilização de Número de Identificação de Pneus, expandindo a
primeira parcela do TIN. Esta regulamentação final padroniza o comprimento do TIN em 13 símbolos para pneus novos e
7 símbolos para pneus reformados. A regulamentação final entrará em vigor em 13 de Abril de 2015.
G/TBT/N/USA/922/Add.1/Corr.1
Adendo ao 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), com o objetivo de
informar que o documento notificado como G/TBT/N/EUA/922/Add.1 foi emitido por engano e foi declarado nulo, tendo
em vista que a mesma informação está contida no documento G/TBT/N/EUA/909/Add.1.
G/TBT/N/USA/922/Add.2
Adendo ao 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), com o objetivo de
informar a adoção, como regra final, sem mudança, uma regra provisória que alterou os requisitos para a
comercialização do abacate e regulação de importação de abacate da variedade Choquette facilitou o envio para o
mercado a partir da sua vigência em 27 de abril de 2015.

G/TBT/N/USA/928/Add.1
Adendo ao 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), com o objetivo de
informar a revisão do Regulamento Técnico que trata da movimentação de batatas irlandesas cultivadas no Colorado e
administrada localmente pela Comissão Administrativa do Colorado, Zona Nº2, quanto à quantidade mínima a ser
importada. A mudança na regulação de importação se deu ao abrigo da seção 8 e do Ordenamento sobre o Acordo de
Comercialização Agrícola de 1937 e foi prevista para beneficiar os produtores, os manipuladores e importadores.
G/TBT/N/USA/939/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão para a Segurança dos Produtos de
Consumo (Consumer Product Safety Commission - CPSC), com o objetivo de informar a prorrogação adicional do prazo
para comentários relativos a veículos recreativos para uso fora-de-estrada (recreational off-highway vehicles - ROVs). O
prazo para comentários antes fixado em 2 de Fevereiro de 2015 foi prorrogado até 8 de Abril de 2015 e em resposta a
solicitações está sendo mais uma vez prorrogado até 19 de Junho de 2015.
G/TBT/N/USA/965/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e Energias
Renováveis (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia (Department of
Energy - DOE), com o objetivo de informar a extensão do período para comentários, até 11 de maio de 2015, do
Regulamento Técnico que trata do Programa de Conservação de Energia para produtos de consumo, equipamentos
industriais e comerciais.
G/TBT/N/USA/972/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Conselho para Acessibilidade de Pessoas
com Deficiência (The Architectural and Transportation Barriers Compliance Board), com o objetivo de informar a
realização de uma audiência pública sobre sua recente proposta de Tecnologia da Informação e Comunicação
(Information and Communication Technology - ICT), sobre Padrões de tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e
Diretrizes sobre a regulamentação proposta. A audiência será realizada em 29 de Abril de 2015.
G/TBT/N/USA/977/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 está revogando a nova regra de uso
significativo (SNUR) promulgada sob a seção 5 (a) (2) do Ordenamento que trata do Controle de Substâncias Tóxicas
(Toxic Substances Control Act - TSCA) para duas substâncias químicas identificadas genericamente como sais
metálicos de compostos inorgânicos (metal salts of complex inorganic oxyacids), que foram objeto de aviso de prémanufatura (PMN) P-89-576 e P-89-577, em função dos ensaios para as substâncias químicas. Esta regra final vigora a
partir de 26 de maio de 2015.
G/TBT/N/USA/977
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção Ambiental (Environmental Protection
Agency - EPA), propondo Regulamento Técnico para revogação da regra de utilização do uso significativo da nova regra
(significant new use rule - SNUR), promulgando sob a seção 5(a) (2) do decreto de controle de substancias toxicas
(Toxic Substances Control Act - TSCA), para sais metálicos de ácidos inorgânicos complexos (3 páginas, disponíveis em
inglês).
G/TBT/N/USA/978
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 alteração do ordenamento sobre a Política de Conservação de
Energia de 1975 (Energy Policy and Conservation Act - EPCA), sobre conservação de energia para boilers residenciais
(85 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/USA/979
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão para a Segurança de Produtos de Consumo
(Consumer Product Safety Commission), propondo Regulamento Técnico que trata da alteração do ordenamento sobre
prevenção de queimaduras por gasolina em crianças, de forma a adotar os requisitos de segurança para tampas de
recipientes portáteis de gasolina com base na norma ASTM F2517-05 revisada (3 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/USA/980
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Departamento de Energia (Department of Energy - DOE),
propondo Regulamento Técnico para criação de um novo procedimento de teste para bombas para medir energia
hidráulica (67 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/USA/980/Corr.2
Correção do Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e
Energias Renováveis (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia
(Department of Energy - DOE), com o objetivo de informar a retificação dos termos de quatro equações dispostas pelo
Regulamento Técnico que cria um novo procedimento de ensaio para bombas para medir energia hidráulica.
G/TBT/N/USA/980/Corr.1
Correção do 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 as retificações do Regulamento Técnico (documento proposto
regra 2015-06.945 que começam na página 17585 na edição de quarta-feira, 1 de abril de 2015), que trata da criação de
um novo procedimento de ensaio de bombas para medir energia hidráulica, quanto a comentários solicitados pelo DOE
na página 17637 na Seção intitulada (E. Issues on Which DOE Seeks Comments), e na página 17639 a rubrica intitulada
(VI. Approval of the Office of the Secretary).
G/TBT/N/USA/981/Corr.1
Correção do Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e
Energias Renováveis (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia
(Department of Energy - DOE), com o objetivo de informar a correção dos termos de uma das equações do Regulamento
Técnico para a criação de Padrões de Conservação de Energia para Bombas.
G/TBT/N/USA/981
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Departamento de Energia (Department of Energy - DOE),
propondo Regulamento Técnico para criação de Padrões de Conservação de Energia para Bombas (68 páginas,
disponíveis em inglês).
G/TBT/N/USA/982
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção Ambiental (Environmental Protection
Agency - EPA), propondo Regulamento Técnico para combustíveis e seus aditivos (Cellulosic Waiver Credit Price and
Minor Amendments to Renewable Fuel Standard Regulations). (3 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/USA/982/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 as medidas finais adotadas pela EPA em relação
ao Regulamento Técnico para combustíveis e seus aditivos (Cellulosic Waiver Credit Price and Minor Amendments to
Renewable Fuel Standard Regulations), para esclarecer as fontes de dados e metodologia utilizada para calcular o preço
da dispensa dos créditos de celulose (cellulosic waiver credit price), e informar sobre pequenas alterações em relação
aos regulamentos do programa padrão de combustível renovável. Esta regra final entra em vigor a partir de 02 de junho
de 2015 e comentários serão recebidos até 4 de Maio de 2015.
G/TBT/N/USA/983
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção Ambiental (Environmental Protection
Agency - EPA), propondo Regulamento Técnico sobre requisitos das informações e registros que devem ser prestados
em relação a substâncias químicas quando manufaturadas ou processadas em nano escalas com base no Ordenamento
sobre substâncias tóxicas (Toxic Substances Control Act - TSCA) (13 páginas, disponíveis em Inglês).
G/TBT/N/USA/984
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 alteração das definições para esclarecer a aplicabilidade das normas
de conservação de energia para aquecedores de água residenciais (12 páginas, disponíveis em Inglês).

G/TBT/N/USA/985
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção Ambiental (Environmental Protection
Agency - EPA), propondo Regulamento Técnico que trata da alteração das regras para novos usos significativos
(SNURs), com base no Ordenamento sobre substâncias tóxicas (Toxic Substances Control Act - TSCA), para 24
substâncias químicas que foram objeto de notificações de premanufatura (PMN) (14 páginas, disponíveis em Inglês).
G/TBT/N/USA/986
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and
Drug Administration - FDA), propondo Regulamento Técnico que trata da alteração de um padrão de desempenho
federal para equipamentos emissores de radiação ionizante de forma a corrigir um erro de redação em relação a
equipamentos de medição fluoroscópica (3 páginas, disponíveis em Inglês).
G/TBT/N/USA/986/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos
(Food and Drug Administration - FDA), com o objetivo de informar a adoção como regra final o Regulamento Técnico que
trata do padrão de desempenho federal para equipamentos emissores de radiação ionizante de forma a corrigir um erro
de redação em relação a equipamentos de medição fluoroscópica, para garantir a clareza e melhorar a precisão dos
regulamentos. Comentários serão aceitos até 29 de Junho de 2015 e a partir de 26 de agosto de 2015 esta regra tornarse-á efetiva.
G/TBT/N/USA/987
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 dos procedimentos para ensaio de Aquecedores de água de uso
doméstico e comercial no âmbito do Programa para a Conservação de Energia (33 páginas, disponíveis em Inglês).
G/TBT/N/USA/988
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Serviço Postal (United States Postal Service), propondo
Regulamento Técnico que trata do Projeto de caixa de correio (curbside mailboxes), a ser fabricada para colocação na
borda de uma faixa de rodagem ou na calçada de uma rua e servida por um transportador a partir de um veículo em
qualquer cidade, rota rural ou rodovia, com o objetivo de operacionalizar os requisitos do serviço postal (18 páginas,
disponíveis em inglês).
G/TBT/N/USA/989
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Administração Federal de Aviação (Federal Aviation
Administration - FAA), propondo Regulamento Técnico que trata do consenso das normas revisadas relativas às
disposições sobre pilotagem de aeronaves leves esportivas (Sport Pilot and Light-Sport Aircraft) (3 páginas, disponíveis
em inglês).
TAIWAN
G/TBT/N/TPKM/203
Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pelo Departamento de Energia (Bureau of Energy), do Ministério de
Assuntos Econômicos (Ministry of Economic Affairs), propondo Regulamento Técnico sobre os requisitos em matéria de
energia, padrão de desempenho mínimo e eficiência energética para rotulagem e controle de Ar Condicionado não
canalizado (5 páginas, disponíveis em Chinês).
G/TBT/N/TPKM/204
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 sobre o Ordenamento que trata da Inspeção Obrigatória de mercadorias adotando a revisão da
Norma CNS 4879 promulgada em 09 de outubro de 2014, revendo a descrição pneus de motocicleta (2 páginas,
disponíveis em Inglês; 1 página, disponível em chinês).

FRANÇA
G/TBT/N/FRA/162
Projeto de documento oficial da França, emitido pelo Ministério dos Assuntos Sociais, da Saúde e dos Direitos da
Mulher, (Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes), propondo Regulamento Técnico que visa
introduzir alteração nas embalagens de cigarro com base no artigo 24, parágrafo 2, da Diretiva EU 2014/40, a fim de
uniformizar as embalagens tornando-as menos atrativas e reduzindo a desinformação dos consumidores sobre os
perigos do cigarro.
JAPÃO
G/TBT/N/JPN/484
Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (Ministry of Health,
Labour and Welfare - MHLW), propondo Regulamento Técnico que trata de Shitei Yakubutsu (16 substâncias
designadas) com base na Lei sobre a proteção de qualidade, eficácia e segurança dos produtos farmacêuticos,
dispositivos médicos, produtos para terapia celular e cosméticos. (1 página, disponível em inglês).
G/TBT/N/JPN/485
Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (Ministry of Health,
Labour and Welfare - MHLW), propondo Regulamento Técnico que trata da Lei de Controle de substâncias prejudiciais e
tóxicas (1 página, disponível em inglês).
KUWAIT
G/TBT/N/KWT/269
Projeto de documento oficial do Kuwait, emitido pelo Departamento de Normalização e Metrologia (Kuwait Standards &
Metrology Department - KUWSMD), propondo Regulamento Técnico que trata dos requisitos para solventes de extração
utilizados na produção de gêneros alimentícios ou ingredientes alimentares para separar compostos, com base nas suas
solubilidades (8 páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/KWT/270
Projeto de documento oficial do Kuwait, emitido pelo Departamento de Normalização e Metrologia (Kuwait Standards &
Metrology Department - KUWSMD), propondo Regulamento Técnico que trata das alegações de saúde permitidas e as
condições que se lhes aplicam, consideradas para a utilização na rotulagem e publicidade de alimentos a serem
fornecidos ao consumidor final (67 páginas, disponíveis em Inglês).
MALÁSIA
G/TBT/N/MYS/58
Projeto de documento oficial da Malásia, emitido pela Comissão de Comunicações e Multimídia (Malaysian
Communications and Multimedia Commission - MCMC), propondo Regulamento Técnico (emergencial), que trata da
alteração do Ordenamento 2015 sobre a proibição da alfândega de importações corrigindo a descrição das mercadorias
para os itens 7 e 8 e para incluir uma nova categoria item 12, que exige, para a sua importação, que a mesma seja
acompanhada por um Certificado de Aprovação (Certificate of Approval - CoA), emitido por SIRIM Bhd sob a autoridade
da Comissão de Comunicações e Multimídia da Malásia (MCMC) (5 páginas, disponíveis em Inglês e 5 páginas,
disponíveis em malaio).
MÉXICO
G/TBT/N/MEX/288
Projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento Rural, Pesca
e Alimentação (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), propondo Regulamento
Técnico PROY NOM 002 SAG/FITO-2013, sobre características e especificações que devem reunir os rótulos de
certificação da Qualidade das Sementes utilizadas para semeadura (6 páginas, disponíveis em espanhol).

MOLDÁVIA
G/TBT/N/MDA/25
Projeto de documento oficial da Moldávia, emitido pelo Ministério da Economia (Ministry of Economy of the Republic of
Moldova), propondo Regulamento Técnico que trata de material elétrico destinado ao uso em certos limites de tensão,
colocados no mercado para cumprir os requisitos necessários a fim de proporcionar um elevado nível de segurança para
os consumidores (10 páginas, disponíveis no idioma romeno).
G/TBT/N/MDA/26
Projeto de documento oficial da Moldávia, emitido pelo Ministério da Economia (Ministry of Economy of the Republic of
Moldova), propondo Regulamento Técnico para eliminar os obstáculos técnicos desnecessários ao comércio. Ele
estabelece um escopo mais explícito da lei excluindo provisões relacionadas ao mercado de vigilância a fim de
harmonizar a legislação nacional com os requisitos e as práticas da UE, Nº. 420 - XVI de 22/12/2006 (11 páginas,
disponíveis no idioma russo e romeno).
G/TBT/N/MDA/27
Projeto de documento oficial da Moldávia, emitido pelo Ministério da Economia (Ministry of Economy of the Republic of
Moldova), propondo Regulamento Técnico destinado aos fabricantes, importadores, representantes autorizados e outras
pessoas responsáveis pela colocação no mercado de recipientes sob pressão simples, resistente ao fogo, fabricados em
série, cuja pressão interna seja superior a 0,5 bar (unidade de pressão), a fim de proporcionar um nível mais elevado de
saúde proteção e segurança dos consumidores. (30 páginas, disponíveis em romeno).
G/TBT/N/MDA/28
Projeto de documento oficial da Moldávia, emitido pelo Ministério da Economia (Ministry of Economy of the Republic of
Moldova), propondo Regulamento Técnico para determinar os requisitos essenciais de instrumentos de medição a serem
comercializados na Moldávia, a fim de assegurar um nível mais elevado de proteção aos consumidores (128 páginas,
disponíveis em romeno).
NICARÁGUA
G/TBT/N/NIC/144
Projeto de documento oficial da Nicarágua, emitido pelo Instituto de Habitação Urbana e Rural (Instituto de la Vivienda
Urbana y Rural - INVUR), propondo Regulamento Técnico (NTON 12 012 - 15) que estabelece as disposições e
requisitos técnicos para o projeto arquitetônico, construção e produto final de habitações e loteamentos urbanos.
NOVA ZELÂNDIA
G/TBT/N/NZL/71
Projeto de documento oficial da Nova Zelândia, emitido pela Autoridade para Proteção Ambiental (Environmental
Protection Authority), propondo Regulamento Técnico sobre reforma da gestão dos resíduos perigosos nos termos do
Ordenamento HSNO, contendo informações para os importadores e fabricantes de substâncias perigosas (19 páginas,
disponíveis em Inglês).
OMÃ
G/TBT/N/OMN/199
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. Também específicos para animais e certificação fitossanitária (36
páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/OMN/199/Corr.1
Correção ao projeto de documento oficial do Omã emitido pelo Comitê de Barreiras Técnicas de Omã com o objetivo de
comunicar que as informações contidas no G/TBT/ N/OMN/199 é idêntica à contida na G/TBT/N/OMN/198, portanto a
notificação G/TBT/N/OMN/199 é nula.

G/TBT/N/OMN/200
Projeto de documento oficial do Omã emitido pelo Ministério do Comércio e Indústria (Ministry of Commerce & Industry),
propondo Regulamento Técnico sobre requisitos para quiabo seco. (6 páginas, disponíveis em inglês e 9 páginas,
disponíveis em árabe).
G/TBT/N/OMN/201
Projeto de documento oficial do Omã emitido pelo Ministério do Comércio e Indústria (Ministry of Commerce & Industry),
propondo Regulamento Técnico sobre requisitos básicos e fatores de qualidade para carne fresca de búfalo, carneiro,
cabra e camelo. (6 páginas, disponíveis em inglês e 9 páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/OMN/202
Projeto de documento oficial do Omã emitido pelo Ministério do Comércio e Indústria (Ministry of Commerce & Industry),
propondo Regulamento Técnico sobre a Norma Geral para sucos de fruta e néctares. (27 páginas disponíveis em árabe).
G/TBT/N/OMN/203
Projeto de documento oficial do Omã emitido pelo Ministério do Comércio e Indústria (Ministry of Commerce & Industry),
propondo Regulamento Técnico sobre mel próprio para consumo humano. Não se aplica ao mel utilizado para o fabrico
ou para cozinhar, como o mel de cozimento. (14 páginas disponíveis em árabe).
G/TBT/N/OMN/204
Projeto de documento oficial do Omã emitido pelo Ministério do Comércio e Indústria (Ministry of Commerce & Industry),
propondo Regulamento Técnico sobre manteiga de amendoim própria para consumo humano. (7 páginas disponíveis em
árabe).
G/TBT/N/OMN/205
Projeto de documento oficial do Omã emitido pelo Ministério do Comércio e Indústria (Ministry of Commerce & Industry),
propondo Regulamento Técnico sobre manga em conserva e seus diferentes tipos. (9 páginas, em inglês e 14 páginas,
em árabe).
PARAGUAI
G/TBT/N/PRY/65/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Paraguai, emitido pelo Ministério da Saúde Pública e Bem Estar Social
(Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - MSPyBS), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico que
estabelece as condições e requisitos para a fabricação, importação e comercialização de mamadeiras ou artigos
similares destinados à alimentação de bebês elaborados de material plástico que contenha bisfenol A (BPA) foi aprovado
e passará a ser incorporado à Legislação Nacional mediante a Resolução nº 495, a partir de 8 de Setembro de 2015.
G/TBT/N/PRY/71/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Paraguai, emitido pelo Serviço Nacional de Qualidade, Saúde Vegetal e de
Sementes (Servicio Nacional de Calidad, Sanidad Vegetable y de Semillas - Senave), com o objetivo de informar que o
Regulamento Técnico estabelecendo a terminologia e os requisitos de qualidade, embalagem e características que deve
cumprir a melancia (Citrullus Vulgaris), para a sua adequada comercialização no mercado interno e exportação será
incorporado à legislação Nacional mediante a Resolução Nº 167, de 17 de Março de 2015.
G/TBT/N/PRY/74/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Paraguai, emitido pelo Serviço Nacional de Qualidade, Saúde Vegetal e das
Sementes (Servicio Nacional de Calidad, Sanidad Vegetal y de Semillas - Senave), com o objetivo de informar que o
Regulamento Técnico que trata da Identidade e Qualidade de Alho (Allium sativum), para comercialização, seja de
origem nacional ou importado para consumo in natura, foi aprovado mediante a Resolução Nº 973 de 17 de Novembro
de 2014, passando a fazer parte da legislação Nacional.

PERU
G/TBT/N/PER/69
Projeto de documento oficial do Peru, emitido pelo Ministério da Saúde (Ministerio de Salud), propondo Regulamento
Técnico sobre projeto de Decreto Supremo que altera o artigo 103 do Regulamento para Registro, Controle e
Fiscalização de Produtos Farmacêuticos, Dispositivos Médicos, Produtos Sanitários e projeto de Regulamento que rege
a apresentação e conteúdo dos documentos exigidos para a inscrição e reinscrição de produtos biotecnológicos (16
páginas, disponíveis em espanhol).
G/TBT/N/PER/70
Projeto de documento oficial do Peru, emitido pelo Ministério da Saúde (Ministerio de Salud), propondo Regulamento
Técnico que rege a apresentação e conteúdo dos documentos exigidos na inscrição e registro de produtos biológicos
similares (21 páginas, disponíveis em espanhol).
G/TBT/N/PER/71
Projeto de documento oficial do Peru, emitido pelo Ministério de Energia e Minas (Ministerio de Energía y Minas),
propondo Regulamento Técnico que fornece as características técnicas de rotulagem energética através da etiqueta de
energia e os métodos de ensaio a serem cumpridas para a produção, importação e comercialização de lâmpadas de uso
doméstico e similares (35 páginas, disponíveis em espanhol).
G/TBT/N/PER/72
Projeto de documento oficial do Peru, emitido pelo Ministério de Energia e Minas (Ministerio de Energía y Minas),
propondo Regulamento Técnico que fornece as características técnicas de rotulagem energética através da etiqueta de
energia e os métodos de ensaio a serem cumpridas para a produção, importação e comercialização de reatores
utilizados em lâmpadas fluorescentes de uso doméstico e similares (22 páginas, disponíveis em espanhol).
G/TBT/N/PER/73
Projeto de documento oficial do Peru, emitido pelo Ministério de Energia e Minas (Ministerio de Energía y Minas),
propondo Regulamento Técnico que fornece as características técnicas de rotulagem energética através da etiqueta de
energia e os métodos de ensaio a serem cumpridas para a produção, importação e comercialização de caldeiras (16
páginas, disponíveis em espanhol).
G/TBT/N/PER/74
Projeto de documento oficial do Peru, emitido pelo Ministério de Energia e Minas (Ministerio de Energía y Minas),
propondo Regulamento Técnico que fornece as características técnicas de rotulagem energética através da etiqueta de
energia e os métodos de ensaio a serem cumpridas para a produção, importação e comercialização de caldeiras (16
páginas, disponíveis em espanhol).
G/TBT/N/PER/75
Projeto de documento oficial do Peru, emitido pelo Ministério de Energia e Minas (Ministerio de Energía y Minas),
propondo Regulamento Técnico que fornece as características técnicas de rotulagem energética através da etiqueta de
energia e os métodos de ensaio a serem cumpridas para a produção, importação e comercialização de motores elétricos
de corrente trifásica, assíncronos ou de indução com rotor de gaiola de esquilo (25 páginas, disponíveis em espanhol).
G/TBT/N/PER/76
Projeto de documento oficial do Peru, emitido pelo Ministério de Energia e Minas (Ministerio de Energía y Minas),
propondo Regulamento Técnico que fornece as características técnicas de rotulagem energética através da etiqueta de
energia e os métodos de ensaio a serem cumpridas por máquinas de lavar roupas de uso doméstico (23 páginas,
disponíveis em espanhol).
G/TBT/N/PER/77
Projeto de documento oficial do Peru, emitido pelo Ministério de Energia e Minas (Ministerio de Energía y Minas),
propondo Regulamento Técnico que fornece as características técnicas de rotulagem energética através da etiqueta de
energia e os métodos de ensaio a serem cumpridas por secadoras (de tambor) de uso doméstico (23 páginas,
disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/PER/78
Projeto de documento oficial do Peru, emitido pelo Ministério de Energia e Minas (Ministerio de Energía y Minas),
propondo Regulamento Técnico que fornece as características técnicas de rotulagem energética através da etiqueta de
energia e os métodos de ensaio a serem cumpridas por aparelhos de ar condicionado (55 páginas, disponíveis em
espanhol).
G/TBT/N/PER/79
Projeto de documento oficial do Peru, emitido pelo Ministério de Energia e Minas (Ministerio de Energía y Minas),
propondo Regulamento Técnico que fornece as características técnicas de rotulagem energética através da etiqueta de
energia e os métodos de ensaio a serem cumpridas por boilers e aquecedores de água (46 páginas, disponíveis em
espanhol).
REPÚBLICA TCHECA
G/TBT/N/CZE/170/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da República Tcheca, emitido pelo Escritório Checo para Normas, Metrologia e
Ensaios (Czech Office for Standards Metrology and Testing), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico
para estabelecer requisitos metrológicos e técnicos para instrumentos de medição específicos, incluindo os métodos de
verificação de tonômetros eletrônicos sem contato ocular, previamente notificado como G/TBT/N/CZE/170, foi aprovado
em 28 de Abril de 2014, e publicado no Jornal Oficial.
G/TBT/N/CZE/171/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da República Tcheca, emitido pelo Escritório Checo para Normas, Metrologia e
Ensaios (Czech Office for Standards Metrology and Testing), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico
para estabelecer requisitos metrológicos e técnicos de instrumentos de medição especificados, incluindo os métodos de
ensaio para a verificação de tonômetros eletrônicos com contato mecânico e ocular, previamente notificado como
G/TBT/N/CZE/171, foi aprovado em 28 de Abril de 2014, e publicado no Jornal Oficial.
G/TBT/N/CZE/172/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da República Tcheca, emitido pelo Escritório Checo para Normas, Metrologia e
Ensaios (Czech Office for Standards Metrology and Testing), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico
para estabelecer os requisitos metrológicos e técnicos de instrumentos de medição especificados, incluindo os métodos
de teste para validar os instrumentos para a medição de vazão de quantidade água (medidores de água), que são
destinados a uma utilização em áreas residenciais e comerciais, bem como na indústria de luz, previamente notificado
como G/TBT/N/CZE/172, foi aprovado em 28 de Abril de 2014, e publicado no Jornal Oficial.
G/TBT/N/CZE/173/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da República Tcheca, emitido pelo Escritório Checo para Normas, Metrologia e
Ensaios (Czech Office for Standards Metrology and Testing), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico
para estabelecer requisitos metrológicos e técnicos de instrumentos de medição especificados, incluindo os métodos de
ensaio para a homologação e verificação de instrumentos especificados como medidores de teor de álcool (bafômetros),
previamente notificado como G/TBT/N/CZE/173, foi aprovado em 14 de Julho de 2014 e publicado no Jornal Oficial.
G/TBT/N/CZE/175/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da República Tcheca, emitido pelo Escritório Checo para Normas, Metrologia e
Ensaios (Czech Office for Standards Metrology and Testing), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico
para estabelecer requisitos metrológicos e técnicos de instrumentos de medição especificados, incluindo os métodos de
ensaio para a verificação de tacógrafos para gravar as atividades dos condutores de veículos a motor obrigatoriamente
equipados com tacógrafos analógicos, previamente notificado como G/TBT/N/CZE/175, foi aprovado em 13 de
Novembro de 2014 e publicado no Jornal Oficial.
G/TBT/N/CZE/176/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da República Tcheca, emitido pelo Escritório Checo para Normas, Metrologia e
Ensaios (Czech Office for Standards Metrology and Testing), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico
para estabelecer requisitos metrológicos e técnicos de instrumentos de medição especificados incluindo os métodos de
ensaio para a homologação e verificação dos instrumentos e sistemas de dispensers, para medição do volume de fluxo
de gás natural comprimido, previamente notificado como G/TBT/N/CZE/176, foi aprovado em 13 de Novembro de 2014 e
publicado no Jornal Oficial.

G/TBT/N/CZE/177/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da República Tcheca, emitido pelo Escritório Checo para Normas, Metrologia e
Ensaios (Czech Office for Standards Metrology and Testing), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico
para estabelecer requisitos metrológicos e técnicos de monitores para veículos rodoviários ou ferroviários, incluindo os
métodos de ensaio para a homologação e verificação dos sistemas usados para detectar a presença de fontes de
radiação ionizante em transportes ilegais ou não autorizados, previamente notificado como G/TBT/N/CZE/177, foi
aprovado em 13 de Novembro de 2014 e publicado no Jornal Oficial.
G/TBT/N/CZE/178/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da República Tcheca, emitido pelo Escritório Checo para Normas, Metrologia e
Ensaios (Czech Office for Standards Metrology and Testing), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico
para estabelecer requisitos metrológicos e técnicos para luxímetros (aparelho utilizado para medir o nível de
luminosidade), previamente notificado como G/TBT/N/CZE/178, foi aprovado em 15 de Janeiro de 2015 e publicado no
Jornal Oficial.
SUÍÇA
G/TBT/N/CHE/195
Projeto de documento oficial da Suíça, emitido pelo Escritório Federal de Saúde Pública (Federal Office of Public Health),
propondo Regulamento Técnico que trata da inscrição de 9 substâncias ativas para utilização em produtos biocidas, de
acordo com o Anexo 2 do Ordenamento sobre Produtos Biocidas (OBP) (15 páginas, disponíveis em alemão, francês e
Italiano).
TAILÂNDIA
G/TBT/N/THA/437/Add.1
Projeto de documento oficial da Tailândia, emitido pelo Escritório do Comitê de Controle do Álcool (Office of the Alcohol
Control Committee), do Departamento de Controle de Doenças (Department of Disease control), com o objetivo de
informar que o Regulamento Técnico que trata do controle de bebidas alcoólicas, mediante Regras, Procedimentos e
condições para Rótulos de Bebidas Alcoólicas, foi adotado como texto final e publicado no Jornal Oficial datado de 22 de
Janeiro de 2015, passando a vigorar 90 dias após a data da sua publicação.
TRINIDAD E TOBAGO
G/TBT/N/TTO/114
Projeto de documento oficial de Trinidad e Tobago, emitido pela Agência de Normalização (Trinidad and Tobago Bureau
of Standards), propondo Regulamento Técnico (TTS/CRS 54:2015), sobre os requisitos para cimentos hidráulicos
utilizados principalmente na indústria da construção, requisitos para a resistência à compressão, propriedades físicas,
químicas, embalagem, rotulagem e os meios de determinar o cumprimento destes requisitos. Esta norma aplica-se a
cimento hidráulico Portland, misturado e similares. (15 páginas, disponíveis em inglês).
TURQUIA
G/TBT/N/TUR/62
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 do critério para denominação dos óleos vegetais
(óleo de amendoim, óleo de babaçu, óleo de coco, óleo de semente de algodão, óleo de uva, óleo de avelã, óleo de
milho, óleo de semente de palma, etc.), em conformidade com as Normas do Codex Alimentarius (3 páginas, disponíveis
em turco).
UGANDA
G/TBT/N/UGA/470
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico DUS 1621:2015 que trata dos requisitos para uvas de variedades
(cultivares), de Vitis vinifera L. para entrega no estado natural ao consumidor (14 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/UGA/471
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico DUS 1620:2015 que trata dos requisitos para limões (cultivares), da espécie
Citrus limon (L.) Burm. F. para entrega no estado fresco para exportação e mercados locais (14 páginas, disponíveis em
inglês).
G/TBT/N/UGA/472
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico DUS 1619:2015 que trata dos requisitos para tangerinas (Citrus tangerina
hort. ex Tanaka), para entrega no estado fresco para exportação e mercados locais (16 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/UGA/473
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico DUS 1618:2015 que trata dos requisitos para melancias das variedades
(cultivares), de Citrullus lanatus (Thunberg), Matsumara & Nakai (também chamado de C. vulgaris), para entrega no
estado fresco ao consumidor (12 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/UGA/474
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico DUS 1616:2015 que trata dos requisitos para repolho das variedades
(cultivares), de Brassica oleracea var. capitata L. (incluindo a repolho roxo e repolhos pontiagudos), e de Brassica
oleracea L. var. Bullata DC. e var. sabauda L. (couve lombarda), para entrega no estado fresco ao consumidor (sem
especificação do número de páginas ou do idioma).
G/TBT/N/UGA/475
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico DUS 1610:2015 que trata dos requisitos para variedades comerciais de
maracujá da espécie amarela/ púrpura escura (golden passion fruit/ sweet granadilla), (Passiflora ligularis Juss),
maracujá púrpura (Passiflora edulis Sims forma edulis), maracujá-amarelo (Passiflora edulis Sims forma flavicarpa), e
seus híbridos cultivados da família Passifloraceae para entrega no estado fresco ao consumidor após acondicionamento
e embalagem (14 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/UGA/476
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico DUS 1611:2015 que trata dos requisitos para variedades comerciais
(cultivares), de mangas cultivadas a partir de Mangifera indica L., da família Anacardiaceae, para entrega no estado
fresco ao consumidor, após acondicionamento e embalagem. (14 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/UGA/477
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico DUS 1612:2015 que trata dos requisitos para os carpóforos (órgãos de
frutificação - parte do fungo cogumelo que produz esporos), das estirpes provenientes do género Agaricus (syn.
Psalliota) para entrega in natura ao consumidor (14 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/UGA/478
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico DUS 1613:2015 que trata dos requisitos para variedades comerciais de
papaias cultivadas a partir de Carica papaya L., da família Caricaceae, para ser fornecido ao consumidor in natura (14
páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/UGA/479
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico DUS 1615:2015 que trata dos requisitos para jacas cultivadas a partir de
Artocarpus heterophyllus Lamarck da família Moraceae, para fornecimento in natura ao consumidor (12 páginas,
disponíveis em inglês).

G/TBT/N/UGA/480
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico DUS 2: 2015 que trata dos requisitos para variedades comerciais de ananás
produzidas a partir de Ananas comosus (L.) Merr. da família Bromeliaceae, para ser fornecida ao consumidor in natura
(18 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/UGA/481
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico DUS 3:2015 que trata dos requisitos para variedades comerciais
(cultivares), de abacates cultivados de Persea americana Mill. (Syn. Persea gratissima Gaertn), da família Lauraceae,
para ser fornecido ao consumidor in natura (20 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/UGA/482
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico DUS 1617:2015 que trata dos requisitos para cenouras das variedades
(cultivares), de Daucus carota L. para entrega ao consumidor in natura (14 páginas, disponíveis em inglês).
UNIÃO EUROPEIA
G/TBT/N/EU/279
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), propondo
Regulamento Técnico do Parlamento Europeu e do Conselho sobre medicamentos veterinários, incluindo todos os
procedimentos de autorização, em um ato legal, destinados a lidar com as especificidades do setor veterinário. (114
páginas, incluindo a ficha financeira legislativa e 22 páginas do anexo IV, em Inglês, Francês e Espanhol).
G/TBT/N/EU/280
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), propondo
Regulamento Técnico do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Anexo XVII do Regulamento (EC) N.º
1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias
químicas (REACH), no que diz respeito à etoxilato de nonilfenol (Nonylphenol Ethoxylates). O projeto de regulamento
pretende proibir a colocação no mercado de artigos têxteis lavados em água durante o seu ciclo de vida normal, se o
conteúdo de etoxilato de nonilfenol for igual ou superior a 0,01% em peso (100 mg / kg). (4 páginas + Anexo 2 páginas,
disponíveis em Inglês).

