Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EXTERIOR.
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INMETRO.
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/66/Rev.1

Revisão do projeto de documento oficial do Departamento de Saúde (Department of Health)
que propõe alterações do Regulamento sobre rotulagem e propaganda de gêneros alimentícios
pré-medidos nos termos do ordenamento Nº 54/1972 sobre o controle de alimentos,
cosméticos e desinfetantes (112 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/ZAF/86/Rev.1/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial da África do Sul, emitido pelo Departamento da
Agricultura, Florestas e Pesca, com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico
notificado mediante o documento G/TBT/N/ZAF/86/Rev.1 que trata da proposta de alteração
dos regulamentos relativos à classificação, embalagem e marcação de soja destinada à venda
na República da África do Sul - foi publicado pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas,
no Diário do Governo n 37741 como Aviso Nº 478, de 20 de junho de 2014.

G/TBT/N/ZAF/176

Projeto de documento oficial da África do Sul emitido pelo Departamento de Agricultura,
Florestas e Pesca (Department of Agriculture, Forestry and Fisheries) propondo Regulamento
Técnico que trata das regras relativas à classificação, embalagem e marcação de produtos
lácteos e produtos similares (36 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/ZAF/177

Projeto de documento oficial da África do Sul emitido pelo Departamento de Comércio e
Indústria (Department of Trade and Industry) propondo emenda ao Regulamento Técnico
quanto à especificação para capacetes de proteção e de suas viseiras para condutores e
passageiros de motocicletas e ciclomotores (3 páginas, disponíveis em Inglês).

ALEMANHA

G/TBT/N/DEU/12/Rev.1

Revisão do projeto de documento oficial da Alemanha emitido pelo Ministério Federal do Meio
Ambiente, Conservação da Natureza, Construção e Segurança Nuclear (Ministry for the
Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety) que retifica o Regulamento
Técnico que trata da alteração do ordenamento sobre a Qualidade e Rotulagem de
Combustíveis definindo em relação aos veículos rodoviários, não rodoviários (incluindo
embarcações de navegação interior quando não em mar), tratores agrícolas e florestais e
embarcações de recreio quando não em mar - especificações técnicas para os combustíveis
(24 páginas, disponíveis em alemão).

ARÁBIA SAUDITA

G/TBT/N/SAU/760

Projeto de documento oficial da Arábia Saudita emitido pela Organização Saudita para Normas,
Metrologia e Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization - SASO)
propondo Regulamento Técnico (Nº. SASO 29316) que abrange a produção de pneumáticos
recauchutados concebidos principalmente para veículos pesados e seus reboques (categoria
N, O3 e O4) (40 páginas, disponíveis em Inglês).

G/TBT/N/SAU/761

Projeto de documento oficial da Arábia Saudita emitido pela Organização Saudita para Normas,
Metrologia e Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization - SASO)
propondo Regulamento Técnico (Nº. SASO 29316) que trata de produtos lácteos com pro
bióticos adicionados (7 páginas, disponíveis em Inglês; 7 páginas, disponíveis em árabe).

AUSTRÁLIA

G/TBT/N/AUS/97

Projeto de documento oficial da Austrália emitido pela Comissão de Concorrência e Consumo
(Australian Competition and Consumer Commission - ACCC) que propõe Regulamento Técnico
que trata das opções para limitar aminas aromáticas perigosas em roupas, produtos têxteis e
artigos de couro (16 páginas, disponíveis em Inglês).

BRASIL

G/TBT/N/BRA/198/Rev.1

Revisão do projeto de documento oficial do Brasil emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) que aprova o aperfeiçoamento dos Requisitos
de Avaliação da Conformidade para Refrigeradores e Assemelhados (8 páginas, disponíveis
em português).

G/TBT/N/BRA/373/Rev.1

Revisão do projeto de documento oficial do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia
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G/TBT/N/BRA/373/Add.1 (Portaria Inmetro n º 79, de 3 de fevereiro de 2011) e
G/TBT/N/BRA/373/Add.2 (Portaria Inmetro N º 386, de 2 de agosto de 2013) que trata dos
requisitos de avaliação da conformidade para colchões e colchonetes de espuma flexível de
poliuretano foi revisto com o intuito de melhoria dos requisitos de avaliação da conformidade
com foco na informação dos consumidores em matéria de proteção da segurança humana
esclarecendo algumas questões das regras e reformular alguns itens (7 páginas, disponíveis
em Português)

G/TBT/N/BRA/451/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
contendo requisitos essenciais a serem observados por baterias de chumbo-ácido para
veículos automotores, notificado como G/TBT/N/451/Add.1 (Portaria Nº 239, de 9 de maio de
2012) foi alterada pela Portaria Nº 257, de 5 de junho de 2014, a fim de incluir disposições
relativas aos requisitos de conformidade e de dar nova redação aos itens 5.5.1 e 5.7.1 da
portaria (Portaria 239/2012) referenciada para incluir algumas alterações necessárias a serem
cumpridas. Os comentários podem ser enviados para barreirastecnicas@inmetro.gov.br e
serão aceitos até 7 de julho de 2014.

G/TBT/N/BRA/458/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 os procedimentos de
avaliação da conformidade emitidos mediante a Portaria Inmetro Nº 299, de 14 de junho de
2012 foram alterados pela Portaria N° 257 de 5 de junho de 2014, a fim de adicionar algumas
mudanças de requisitos, alterar alguns itens 5.2.5; 6.1.3; 9; 10.1.5 e incluir mudanças de
gestão por intermédio da Portaria IBAMA Nº 8 de 3 de setembro de 2012. A nova versão
também inclui alterações metodológicas para os itens 9.1.1; 10,2; 11 e descrições para
ensaios. Os comentários podem ser enviados para barreirastecnicas@inmetro.gov.br e serão
aceitas até 07 de julho de 2014

G/TBT/N/BRA/491/Rev.1/Add.1

Adendo à Revisão do projeto de documento oficial do Brasil emitido pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro que o regulamento técnico notificado como
G/TBT/N/BRA/491/Rev.1 (Portaria N º 11, de 10 de Janeiro de 2014) que estabelece requisitos
técnicos para fios, cabos elétricos e cabos flexíveis foi adotada como texto final após
comentários terem sido levados em conta por meio da Portaria N º 260, de 5 de Junho de 2014.
O texto final propõe disposições pertinentes aos requisitos técnicos para fios, cabos elétricos e
cabos flexíveis fixa os ajustes a fim de atender aos pontos de atualização decorrentes da
revisão da Norma ABNT 14633:2013 e dá nova redação à Portaria 589/2012 (item I e no
Apêndice II) notificada com o G/TBT/N/BRA/491/Add.1 com foco em segurança e prevenção de
acidentes.

G/TBT/N/BRA/494/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 os procedimentos de
avaliação da conformidade notificados como G/TBT/N/BRA/494/Add.1/Rev.1 (Portaria N º 11,
de 10 de Janeiro de 2014) que trata de fios, cabos elétricos e cabos flexíveis foi adotado como
texto final depois de levar os comentários em conta por intermédio da Portaria N º 260, de 5 de
Junho de 2014. O texto propõe disposições pertinentes em relação aos requisitos e certificação
compulsória para fios, cabos elétricos e cabos flexíveis que devem ser executadas por meio de
certificação de terceira parte realizadas por um organismo acreditado no âmbito do Sistema
Brasileiro de Avaliação da Conformidade - SBAC, a fim de atender aos pontos de atualização
que decorrem da revisão da Norma ABNT 14633:2013 e dá nova redação a alguns itens bem
como estende o prazo estabelecido pela Portaria 640/2012 (quanto aos itens 3; 1.1; Anexo II,
4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, etc) notificada como documento G/TBT/N/BRA/494/Add.1 com foco
na segurança e na prevenção de acidentes.

G/TBT/N/BRA/520/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 Regulamento Técnico
notificado como documento G/TBT/N/BRA/520 estabelecendo os requisitos técnicos que
devem ser cumpridos pelas Caldeiras e Vasos de Pressão de Produção Seriada, visando à
prevenção de acidentes, foi adotado como texto final mediante a Portaria Inmetro Nº 248, de 28
de Maio de 2014, publicada no Diário Oficial da União Nº 101, de 29 de Maio de 2014.

G/TBT/N/BRA/533/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 Regulamento Técnico
notificado como documento G/TBT/N/BRA/533, relativo à adoção dos critérios para a
certificação de Caldeiras e Vasos de Pressão por um organismo acreditado no âmbito do
Programa de Avaliação da Conformidade, foi adotado como texto final mediante a Portaria Nº
255, de 29 de Maio 2014, publicado no Diário Oficial N º 103, de 2 de junho de 2014.

G/TBT/N/BRA/590

Projeto de documento oficial do Brasil emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, propondo Regulamento Técnico (Resolução Nº. 23, de 13 de Maio de 2014) que
dispõe sobre os requisitos necessários para se registar, cancelar, alterar e revalidar produtos
de diagnóstico 'in vitro' (19 páginas, disponíveis em português).

G/TBT/N/BRA/591

Projeto de documento oficial do Brasil emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, propondo Regulamento Técnico (Resolução Nº. 24, de 13 de Maio de 2014), que define
os requisitos para registro junto à Anvisa de dispositivos médicos de baixo e médio riscos para
o controle sanitário (10 páginas, disponíveis em Português).

G/TBT/N/BRA/592

Projeto de documento oficial do Brasil emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa propondo Regulamento Técnico (Resolução Nº 29, 5 de junho de 2014) que dispõe
sobre a declaração obrigatória no rótulo dos alimentos embalados de fontes reconhecidas de
alergias alimentares ou intolerâncias alimentares em pessoas sensíveis tais como alimentos,
ingredientes, aditivos alimentares, coadjuvantes tecnológicos e matérias-primas (6 páginas,
disponíveis em Português).

G/TBT/N/BRA/593

Projeto de documento oficial do Brasil emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA propondo Regulamento Técnico (Resolução n º 38 de 9 de Junho de 2014) que trata
de `pharmacopeial monographs` (dados compilados sobre produtos com seus ensaios de
identificação, perfil de impurezas, método de ensaio, etc.) sobre a heparina sódica de bovinos e
suínos na Farmacopeia Brasileira (13 páginas, disponíveis em Português).

CANADÁ

G/TBT/N/CAN/135/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial dos Ministérios do Meio Ambiente e Ministério da
Saúde do Canadá que tem como objetivo informar que à emenda do regulamento técnico, o
qual limita a concentração da substância 2-butoxietanol em tintas, produtos de limpeza e
revestimento publicada como documento G/TBT/N/CAN/135/Add.1 (de 25 de outubro de 2010)
que foi adotado a partir de 4 de abril de 2014. O texto integral da medida pode ser baixado nos
endereços da Internet indicados abaixo: http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2014/2014-0423/pdf/g2-14809.pdf

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2014/2014-04-23/html/sor-dors78-

eng.php http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2014/2014-04-23/html/sor-dors78-fra.php

G/TBT/N/CAN/365/Rev.1/Add.4

Adendo à revisão do projeto de documento oficial do Canadá, emitido pela Agência Canadense
de Inspeção Alimentar (CFIA) com o objetivo de informar que a proposta apresentada como
G/TBT/N/CAN/365/Rev.1/Add.3 (datada de 18 de outubro de 2013) foi alterada para a melhoria
do Modelo de Agência de Inspeção Integrada para incorporar plantas e animais commodities
(adubo, semente, planta, alimentar e animal) no sistema de inspeção. Comentários serão
aceitos até 18 de julho de 2014.

G/TBT/N/CAN/377/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial do Canadá emitido pela Agência de Saúde, com o
objetivo de informar que a alteração do Regulamento Técnico que trata do Programa 2 do
ordenamento sobre Segurança dos Produtos destinados ao Consumo (TCEP) notificado como:
G/TBT/N/CAN/377 (de 27 de Novembro de 2012) foi adotado em 23 de abril 2014 e entrará em
vigor seis meses após a publicação no Jornal Oficial do Canadá. O texto integral da medida
adotada pode ser baixado a partir dos endereços da Internet indicadas a seguir:
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2014/2014-04-23/html/sor-dors79-eng.php

(English)

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2014/2014-04-23/html/sor-dors79-fra.php (French)

G/TBT/N/CAN/394/Rev.1

Projeto de documento oficial do Canadá emitido pela Agência de Inspeção de Alimentos
(Canadian Food Inspection Agency (CFIA) propondo Regulamento Técnico que trata da
reunião de regulamentos de inspeção de alimentos federais em um único conjunto de regras
abrangente. O novo quadro regulamentar irá substituir treze regulamentos federais para prépublicação no final do outubro de 2014, no contexto do Ordenamento que trata da alimentação
segura para os canadenses (SFCA). Comentários serão aceitos (60 páginas, disponíveis em
inglês e 67 páginas, disponíveis em francês).

G/TBT/N/CAN/415

Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Saúde (Department of
Health), propondo Regulamento Técnico que trata de proposta de revisão da parte humana da
Lista de Medicamentos para Prescrição (PDL) em relação ao medicamento Naproxen (2
páginas, disponíveis em Inglês e Francês).

G/TBT/N/CAN/416

Projeto de documento oficial do Canadá emitido pelo Departamento de Saúde (Public Health
Agency of Canada) propondo Regulamento Técnico que trata das regras impostas para Água
potável a bordo de comboios, embarcações, aeronaves e ônibus (25 páginas, disponíveis em
Inglês e Francês).

CHILE

G/TBT/N/CHL/267/Add.1

Alteração do projeto de documento oficial do Chile emitido pelo Ministério da Agricultura
(Ministerio de Agricultura) que aprovou a modificação do Decreto Supremo N°239 de 1993,
sobre classificação de gado rotulagem e comercialização de carne bovina informando que em
08 de abril de 2014, foi emitido aviso de alteração relatando que o prazo para comentários foi
prorrogado até o dia 13 de junho de 2014.

G/TBT/N/CHL/267/Add.2

Alteração do prazo para comentários em relação ao projeto de documento oficial do Chile
emitido pelo Ministério da Agricultura (Ministerio de Agricultura) que aprovou a modificação do
Decreto Supremo N°239 de 1993 sobre classificação de gado rotulagem e comercialização de
carne bovina prorrogando-o até 27 de junho de 2014.

G/TBT/N/CHL/270

Projeto de documento oficial do Chile emitido pelo Ministério da Energia (Ministerio de
Energía), propondo Regulamento Técnico que estabelece os requisitos e métodos de ensaio e
procedimentos de certificação de segurança para fogões e/ou aparelhos de aquecimento
doméstico que utilizem como fonte de aquecimento combustível feito a partir de produtos de
madeira comprimida incluindo serragem (Wood pellet stoves) (18 páginas, disponíveis em
espanhol).

G/TBT/N/CHL/271

Projeto de documento oficial do Chile emitido pelo Ministério da Energia (Ministerio de
Energía), propondo Regulamento Técnico que estabelece os requisitos, métodos de ensaio e
procedimentos de etiquetagem de certificação de eficiência energética para fogões e/ou
aparelhos de aquecimento doméstico que utilizem como fonte de aquecimento combustível

feito a partir de produtos de madeira comprimida, incluindo serragem (Wood pellet stoves) (7
páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/CHL/272

Projeto de documento oficial do Chile emitido pelo Ministério da Energia (Ministerio de
Energía), propondo Regulamento Técnico que estabelece os requisitos e procedimentos para o
processo de certificação quanto às emissões de partículas por aquecimento para fogões e/ou
aparelhos de aquecimento doméstico que utilizem como fonte de aquecimento combustível
feito a partir de produtos de madeira comprimida incluindo serragem (Wood pellet stoves), (HS
Seção IX Cap. 44) (HS 7321 fogões) (8 páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/CHL/273

Projeto de documento oficial do Chile emitido pelo Ministério da Energia (Ministerio de Energía)
propondo Regulamento Técnico que estabelece os procedimentos para ensaio para
certificação de eficiência energética para fornos elétricos (4 páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/CHL/274

Projeto de documento oficial do Chile emitido pelo Ministério da Energia (Ministerio de Energía)
propondo Regulamento Técnico que estabelece os procedimentos para certificação para
medidores bidirecionais estáticos (eletrônicos) para energia ativa, monofásico ou trifásico de
acordo com o alcance e campo de aplicação da Norma International (IEC) Nº. 62053-22:200301 e Nº. 62052-11:2003-02 (10 páginas, disponíveis em espanhol).

CHINA

G/TBT/N/CHN/806/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial da Agência de Normalização da China (SAC) com o
objetivo de informar que o Regulamento Técnico que trata da etiquetagem, limite inferior do
comprimento, rigidez longitudinal, e desempenho quanto à dureza e maleabilidade da 'alma do
calçado' (steel shanks); sapatos (incluindo as botas) feitos de materiais metálicos entrou em
vigor em 1 de Agosto de 2012, com alterações no item 3.1, quanto à altura do salto efetivo e
revisão do item 8.2.

G/TBT/N/CHN/1051

Projeto de documento oficial da China emitido pela Administração de Normas (Standardization
Administration of China (SAC) propondo Regulamento Técnico que trata do conteúdo
obrigatório quanto aos valores mínimos permitidos de eficiência energética para lâmpadas
alógenas de tungstênio (8 páginas, disponíveis em chinês).

G/TBT/N/CHN/1052

Projeto de documento oficial da China emitido pela Administração de Normas (Standardization
Administration of China (SAC) propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos de
segurança para ferramentas elétricas transportáveis e requisitos gerais de segurança para
ferramentas manuais para gramado e jardim (119 paginas, disponíveis em chinês).

G/TBT/N/CHN/1053

Projeto de documento oficial da China emitido pela Administração de Normas (Standardization
Administration of China (SAC) propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos de
compatibilidade eletromagnética (EMC) para medir a resistência de equipamentos de soldagem
(Parte 2) (22 páginas, disponíveis em chinês).

G/TBT/N/CHN/1054

Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração de Normas (Standardization
Administration of China (SAC) propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos
para `Tactile Sticks` (dispositivos utilizados para navegação ou para a identificação de
ambiente utilizadas por uma pessoa com deficiência visual) (Parte 1) (7 páginas, disponíveis
em chinês)

G/TBT/N/CHN/1055

Projeto de documento oficial da China emitido pela Administração de Normas (Standardization
Administration of China (SAC) propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos de
segurança, segurança operacional e requisitos ambientais em relação ao poder de combustão
de cadeiras de rodas (16 páginas, disponíveis em chinês).

CINGAPURA

G/TBT/N/SGP/20/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial de Cingapura emitido pela Autoridade Agroalimentar e
Veterinária de Cingapura (AVA) (Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore (AVA) com o
objetivo de informar a extensão do período para comentários em relação às propostas de
alteração do Estatuto dos alimentos prorrogando em 60 dias contados a partir da data de
circulação deste adendo. Os regulamentos propostos serão disponibilizados no seguinte site:
http://www.ava.gov.sg/Legislation/ListOfLegislation/

COLÔMBIA

G/TBT/N/COL/205

Projeto de documento oficial do Peru, Bolívia, Colômbia e Equador emitido pelo Ministério de
Minas e Energia e Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Ministerio de
Minas y Energía y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) propondo Regulamento
Técnico que trata da qualidade dos biocombustíveis para uso em motores diesel, alterando o
artigo 4 da Resolução 898 de 1995, modificada pela Resolução 18 2087, de 2007 (7 páginas,
disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/COL/206

Projeto de documento oficial do Peru, Bolívia, Colômbia e Equador emitido pelo Ministério da
Saúde e Proteção Social (Ministerio de Salud y Protección Social), propondo Regulamento
Técnico que, trata dos requisitos sanitários e de inocuidade para a carne de capivaras
(Hydrochaeris) destinados ao consumo humano e as disposições para o seu benefício
desossa, armazenamento, comercialização, venda, transporte, importação ou exportação está
definido (58 páginas, disponíveis em espanhol).

CORÉIA DO SUL

G/TBT/N/KOR/494

Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério da Segurança dos
Alimentos e Medicamentos (Ministry of Food and Drug Safety), propondo a revisão do Decreto
que trata da regulamentação da Segurança dos produtos Farmacêuticos (29 páginas,
disponíveis em coreano).

G/TBT/N/KOR/495

Projeto de documento oficial da Coreia do Sul emitido pelo Ministério da Segurança dos
Alimentos e Medicamentos (Ministry of Agriculture Food and Rural Affairs (MAFRA) propondo
regulamento Técnico que trata da Aplicação e fiscalização do Ordenamento sobre a Promoção
do Meio Ambiente e Agricultura Eco amigável (conservação da biodiversidade), Pescas e da
Gestão e Apoio aos alimentos orgânicos (34 páginas, disponíveis em coreano).

G/TBT/N/KOR/496

Projeto de documento oficial da Coreia do Sul emitido pelo Ministério da Segurança dos
Alimentos e Medicamentos (Ministry of Food and Drug Safety) propondo regulamento Técnico
que trata da designação de fármacos que requerem testes de equivalência farmacêutica
contendo uma lista atualizada de medicamentos sujeitos a testes de bioequivalência (6
páginas, disponíveis em coreano).

G/TBT/N/KOR/497

Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério da Segurança dos
Alimentos e Medicamentos (Ministry of Food and Drug Safety) propondo alteração no
Regulamento Técnico que trata do teste de Equivalência Farmacêutica e Bioequivalência com
a obrigatoriedade de utilizar instrumentos analíticos para testes de equivalência de drogas (9
páginas, disponíveis em coreano).

G/TBT/N/KOR/498

Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério da Segurança dos
Alimentos e Medicamentos (Ministry of Food and Drug Safety), propondo alteração no
Regulamento Técnico que trata de Estudo de Toxicologia de Produtos Farmacêuticos para
esclarecer os requisitos de apresentação dos dados (5 páginas, disponíveis em coreano).

G/TBT/N/KOR/499

Projeto de documento oficial da Coreia do Sul emitido pela Agência de Tecnologia e
Normalização (Korean Agency for Technology and Standards (KATS) propondo revisão e
revogação de padrões de segurança `KATS Public Notice No. 2014-0143 (19 pages, in
Korean), KATS Public Notice No. 2014-0144 (8 pages, in Korean) KATS Public Notice No.
2014-0145 (6 pages, in Korean). Com a intenção de facilitar as indústrias reduzindo os
encargos de ter duas certificações. Regulamentos Técnicos emitidos com base no
ordenamento sobre Controle de Segurança de Eletrodomésticos vão adotar Normas Nacionais

coreanos que estão sob a proteção do ordenamento de Normalização industrial. (aparelhos
elétricos).

G/TBT/N/KOR/500

Projeto de documento oficial da Coreia do Sul emitido pela Agência de Tecnologia e
Normalização (Ministry of Food and Drug Safety) propondo Regulamento Técnico que trata de
esquema de alívio de Reações Adversas a Medicamentos (produtos farmacêuticos)
determinação da extensão e detalhamento do processo para aplicação do benefício.

G/TBT/N/KOR/501

Projeto de documento oficial da Coreia do Sul emitido pela Agência de Tecnologia e
Normalização (Ministry of Food and Drug Safety) propondo Regulamento Técnico que trata do
esquema de alívio para reações adversas a medicamentos (produtos farmacêuticos) e
determina o montante da contribuição para reações adversas a medicamentos que os
fabricantes e importadores de medicamentos devem pagar (23 páginas, disponíveis em
coreano).

COSTA RICA

G/TBT/N/CRI/145

Projeto de documento oficial da Costa Rica emitido pelo Ministério da Economia, Indústria e
Comércio (Ministerio de Economía, Industria y Comercio - MEIC/ Departamento de
Reglamentación Técnica) propondo Regulamento Técnico RTCA 51.01.08:12 que estabelece
os requisitos de rotulagem para produtos têxteis (15 páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/CRI/146

Projeto de documento oficial da Costa Rica emitido pelo Ministério da Economia, Indústria e
Comércio (Ministerio de Economía, Industria y Comercio - MEIC/ Departamento de
Reglamentación Técnica) propondo Regulamento Técnico RTCR 468:2014 (Metrología.
Instrumentos Destinados a Medir la Concentración de Alcohol en Aire Exhalado) que se aplica
a bafômetros comercializados no país para utilização por parte da polícia ou não, que possa
mensurar a concentração de álcool no ar exalado (22 páginas, disponíveis em espanhol).

EGITO

G/TBT/N/EGY/3/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial do Egito emitido pela Organização para normalização
e qualidade que trata da mudança de norma egípcia ES 4756-1, Cimento - Parte 1,
Composição, especificações e critérios de conformidade para cimentos correntes (Decreto
Ministerial Nº. 423 de 2005). Esta norma egípcia define e dá as especificações de 27 tipos de
cimentos comuns distintos. A definição de cada tipo de cimento inclui as proporções em que os
elementos devam ser combinados para produzir estes produtos distintos na gama de nove
classes de resistência. A definição também inclui requisitos que os constituintes têm de
cumprir. Ele também inclui exigências mecânicas, físicas e químicas. Além disso, esta norma
estabelece os critérios de conformidade às regras relacionadas e requisitos de durabilidade
necessários em conformidade com a norma EN 197-1/2011. O regulamento entrará em vigor
seis meses a partir da data da publicação no Jornal Oficial em 16 de março de 2014.

G/TBT/N/EGY/68

Projeto de documento oficial do Egito emitido pelo Instituto de Normalização e Qualidade
(Egyptian Organization for Standardization and Quality) que propõe Regulamento Técnico
(Ministerial Decree 180/2003) que determina que os produtores e importadores de
condicionadores de ar devem cumprir ES 3795/2013 que trata da etiquetagem de eficiência
energética para ar condicionado a sala de ar condicionado do tipo split (3 páginas, disponíveis
em árabe).

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

G/TBT/N/ARE/207

Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology) propondo Regulamento
Técnico que trata de documento de orientação sobre o registro de produtos com a marcação
GCC `G` que se aplica a todos os produtos sejam eles importados ou fabricados pelos países
membros (13 páginas, disponíveis em Inglês; 10 páginas, disponíveis em árabe) (United Arab
Emirates; Kingdom of Bahrain; Kingdom of Saudi Arabia; Sultanate of Oman; State of Qatar;
State of Kuwait).

G/TBT/N/ARE/208

Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology) propondo Regulamento
Técnico que trata da definição, requisitos de qualidade, métodos de amostragem, de ensaio,

transporte, armazenamento e rotulagem para peixe defumado, peixe seco defumado e peixe
defumado aromatizado (10 páginas, disponíveis em Inglês; 12 páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/ARE/209

Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology) propondo Regulamento
Técnico que trata da definição, requisitos de qualidade, métodos de amostragem, de ensaio,
transporte, armazenamento e rotulagem para Abalone fresco (Haliotis molusco) refrigerado ou
congelado (8 páginas, disponíveis em Inglês; 9 páginas, disponíveis em árabe)

G/TBT/N/ARE/209/Corr.1

Correção no projeto de documento oficial dos Emirados Árabes, emitido pela Autoridade de
Normalização e Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology) com o
objetivo de informar que o item 6 da notificação G/TBT/N/ARE/209 deve ser lido conforme
segue este projeto de regulamento técnico especifica as definições do produtos, os requisitos
de qualidade, amostragem, métodos de ensaio, transporte, armazenagem e rotulagem do
Abalone (Haliotis molusco) cru, fresco refrigerado ou congelado.

G/TBT/N/ARE/210

Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology) propondo Regulamento
Técnico que trata da definição, requisitos de qualidade, métodos de amostragem, de ensaio,
transporte, armazenamento e rotulagem de filé de peixe congelado destinado ao consumo
direto (7 páginas, disponíveis em Inglês; 8 páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/ARE/211

Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes, emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology) propondo Regulamento
Técnico que trata da definição, requisitos de qualidade, métodos de amostragem, de ensaio,
transporte, armazenamento e rotulagem para manjericão doce desidratado (Ocimum basilicum
L.) (5 páginas, disponíveis em Inglês; 6 páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/ARE/212

Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology) propondo Regulamento

Técnico que trata da definição, requisitos de qualidade, métodos de amostragem, de ensaio,
transporte, armazenamento e rotulagem para suco de fruta fresca não pasteurizado (8 páginas,
disponíveis em árabe).

G/TBT/N/ARE/213

Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology) propondo Regulamento
Técnico que trata da definição, requisitos de qualidade, métodos de amostragem, de ensaio,
transporte, armazenamento e rotulagem para romã (9 páginas, disponíveis em inglês; 11
páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/ARE/214

Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology) propondo Regulamento
Técnico que trata dos requisitos gerais para a alimentação Halal (alimentos que são permitidos
sob as orientações alimentares islâmicas) que devem ser seguidos em cada etapa da cadeia
alimentar (transporte, armazenamento e rotulagem) (7 páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/ARE/215

Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology) propondo Regulamento
Técnico que trata dos requisitos de qualidade, amostragem, métodos de ensaio, transporte,
armazenamento e rotulagem de frutas cítricas enlatadas (8 páginas, disponíveis em inglês; 11
páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/ARE/216

Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology) propondo Regulamento
Técnico que contém a definição as características físicas, químicas, radiológicas, composição
(ácidos graxos), embalagem, armazenamento, amostragem, métodos de ensaio, transporte e
rotulagem para óleos vegetais comestíveis - parte 1 (18 páginas, disponíveis em inglês; 27
páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/ARE/217

Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology) propondo Regulamento
Técnico que trata dos requisitos gerais e especificações para fórmulas de leite como
alimentação suplementar para lactentes e crianças (16 páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/ARE/218

Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes, emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology) propondo Regulamento
Técnico que, trata dos requisitos de qualidade, amostragem, métodos de ensaio, transporte,
armazenamento e rotulagem de leite orgânico de camelo (8 páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/ARE/219

Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology) propondo Regulamento
Técnico que trata dos requisitos de qualidade, amostragem, métodos de ensaio, transporte,
armazenamento e rotulagem de tâmaras orgânicas pré-embaladas inteiras (13 páginas,
disponíveis em árabe).

G/TBT/N/ARE/220

Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology) propondo Regulamento
Técnico que trata das alegações de saúde, funções nutricionais permitidas e condições para
sua utilização na rotulagem ou na publicidade de alimentos a serem entregues ao consumidor
final visando complementar a `Recomendação GSO` sobre alegações nutricionais e de saúde
(67 páginas, disponíveis em árabe).

EQUADOR

G/TBT/N/ECU/44/Add.5

Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Conselho Nacional de
Qualidade (Consejo Nacional de la Calidad - CONCAL) que tem como objetivo informar que a
Resolução 001-2014-CIMC publicada no Registro Oficial Nº 264 de 10 de junho de 2014, que
altera a Resolução No. 002-2013-CIMC publicada no Registro Oficial Nº. 64 de 22 de agosto de
2013 esclarecendo o Enquadramento Geral do Equador para Avaliação da Conformidade e o

Manual de Procedimentos antes da nacionalização, comercialização e fiscalização do mercado
em todas as fases de bens produzidos, importados e comercializados sujeitos ao Regulamento
Técnico do Equador mediante alterações na Resolução 001-2013-CIMC. Esta Resolução tem o
intuito de prevenir os interesses dos consumidores em ambiente estável, previsível e sobretudo
de confiança e qualidade que garantam os direitos legítimos voltados para a proteção da saúde
humana, animal, vegetal da proteção do meio ambiente e prevenir as práticas enganosas em
relação aos consumidores equatorianos.

G/TBT/N/ECU/114/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial do Equador emitido pelo Instituto Equatoriano de
Normalização INEN que tem como objetivo informar a alteração do Regulamento Técnico (RTE
INEN Emergencial 090) que trata dos requisitos gerais de apresentação do produto, de
rotulagem, amostragem, documentos de referência, dos procedimentos de avaliação da
conformidade, monitoramento, controle, etc., para válvulas redutoras de pressão, notificado
como G/TBT/N/ECU/114 em 21 de novembro de 2013, por intermédio da Resolução Nº 14162,
de 30 de abril de 2014, publicada no Suplemento do Diário Oficial Nº 243, de 12 de maio de
2014.

G/TBT/N/ECU/151/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial do Equador emitido pelo Instituto de Normalização INEN (INEN - Instituto Ecuatoriano de Normalización) com o objetivo de informar a alteração do
Regulamento Técnico (RTE INEN Emergencial 098) notificado como G/TBT/N/ECU/151, 28
janeiro de 2014, emitido nos termos da Resolução Nº 14.167, de 8 de maio de 2014, publicada
no Suplemento do Diário Oficial Nº 252, de 23 de maio de 2014.

G/TBT/N/ECU/252

Projeto de documento oficial do Equador emitido pela Comunidade Andina (INEN - Instituto
Ecuatoriano de Normalización) propondo Regulamento Técnico (PRTE INEN 095) que define
os requisitos, a finalidade, classificação, ensaios, etc. para elevadores, escadas rolantes e
plataformas móveis (7 páginas, disponíveis em espanhol)

G/TBT/N/ECU/253

Projeto de documento oficial do Equador, emitido pela Comunidade Andina (INEN - Instituto
Ecuatoriano de Normalización) propondo Regulamento Técnico (PRTE INEN 095) que define a
finalidade, os requisitos de rotulagem, amostragem, etc. para a rotulagem de artigos para
festas (6 páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/ECU/254

Projeto de documento oficial do Equador, emitido pela Comunidade Andina (INEN - Instituto
Ecuatoriano de Normalización), propondo Regulamento Técnico (PRTE INEN 150) que define a
finalidade, requisitos gerais, classificação, etc. para produtos farináceos (7 páginas, disponíveis
em espanhol).

G/TBT/N/ECU/255

Projeto de documento oficial do Equador, emitido pela Comunidade Andina (INEN - Instituto
Ecuatoriano de Normalización) propondo Regulamento Técnico (PRTE INEN 151) que define a
finalidade, as definições, requisitos gerais, classificação, amostragem, testes para avaliar a
conformidade e procedimentos de avaliação da conformidade para biscoitos (cookies) (7
páginas, disponíveis em espanhol)

G/TBT/N/ECU/256

Projeto de documento oficial do Equador, emitido pela Comunidade Andina (INEN - Instituto
Ecuatoriano de Normalización) propondo Regulamento Técnico (PRTE INEN 157) que define a
finalidade, as definições, os requisitos de rotulagem, amostragem, documentos de referência
normativos e procedimentos para avaliação da conformidade, etc. para a rotulagem de artigos
de couro (8 páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/ECU/257

Projeto de documento oficial do Equador emitido pela Comunidade Andina (INEN - Instituto
Ecuatoriano de Normalización) propondo Regulamento Técnico (PRTE INEN 226) que define a
finalidade, as definições, os requisitos de rotulagem, amostragem, documentos de referência
normativos, procedimentos para avaliação da conformidade, etc. para válvulas de uso industrial
(5 páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/ECU/258

Projeto de documento oficial do Equador emitido pela Comunidade Andina (INEN - Instituto
Ecuatoriano de Normalización) propondo Regulamento Técnico (PRTE INEN 227) que define a
finalidade, as definições, os requisitos de rotulagem, amostragem, documentos de referência,
procedimentos para a avaliação da conformidade, etc. de aparatos elétricos para esquentar
líquidos e para a cocção de alimentos e similares (7 páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/ECU/259

Projeto de documento oficial do Equador emitido pela Comunidade Andina (INEN - Instituto
Ecuatoriano de Normalización) propondo Regulamento Técnico (PRTE INEN 228) que define a
finalidade, as definições, os requisitos de rotulagem, amostragem, documentos de referência,
procedimentos para a avaliação da conformidade, etc. para barras e perfis de aço inoxidável (5
páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/ECU/260

Projeto de documento oficial do Equador emitido pela Comunidade Andina (INEN - Instituto
Ecuatoriano de Normalización) propondo Regulamento Técnico (PRTE INEN 229) que define a
finalidade, as definições, os requisitos de rotulagem, amostragem, documentos de referência,
procedimentos para a avaliação da conformidade, etc. para artigos para fogos de artifício (7
páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/ECU/261

Projeto de documento oficial do Equador emitido pela Comunidade Andina (INEN - Instituto
Ecuatoriano de Normalización) propondo Regulamento Técnico (PRTE INEN 230) que define a
finalidade, as definições, os requisitos de rotulagem, amostragem, procedimentos para a
avaliação da conformidade, etc. para pistache com casca (5 páginas, disponíveis em
espanhol).

ESTADOS UNIDOS

G/TBT/N/USA/560/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos emitido pelo Departamento de
Desenvolvimento Urbano com o objetivo de informar que a regra final que altera o padrão de
segurança na construção de casas pré- fabricadas incorporou a norma de referência correta
para dispositivos anti-queimaduras projetados para banheiras e banheiras de hidromassagem,
ASSE 1070-2004, que trata de dispositivos que controlam e limitam a temperatura da água. A
regra aprovada pelo Diretor do Registro Federal passa a vigorar a partir de 3 de julho de 2014.

G/TBT/N/USA/647/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos emitido pela Agência de
Administração de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos (FDA) com o objetivo de
informar a retirada da regra proposta de data de vigência da exigência de pré-aprovarão (antes

da comercialização) para dispositivos do tipo circuito estimulador de eletroterapia craniana, a
partir de 12 de junho de 2014.

G/TBT/N/USA/698/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos emitido pelo Departamento de
Energia com o objetivo de informar a revisão da proposta do DOE para um novo procedimento
de ensaio para as lâmpadas de LED além do apoio a execução das regras de rotulagem pela
Comissão Federal do Comércio (FTC) e execução de normas de conservação de energia para
lâmpadas de serviços gerais que inclui lâmpadas LED. O suplemento define os métodos para
medir o fluxo luminoso e revê o método para calcular o tempo de vida de lâmpadas de LED e
acrescenta cálculos para a eficácia da lâmpada bem como o índice de reprodução de cor (CRI)
de lâmpadas LED que não foram propostas no procedimento anterior. Comentários serão
aceitos até 4 de agosto de 2014.

G/TBT/N/USA/751/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos emitido pela Comissão Federal de
Comércio com o objetivo de informar a alteração de rotulagem ao abrigo do ordenamento para
Rotulagem de produtos de pele de animal para atualizar o Guia para a denominação,
proporcionar mais flexibilidade quanto à rotulagem, incorporar a veracidade da pele nas
disposições do ordenamento em conformidade com as disposições de garantia, etc. A
Comissão não alterou o nome para produtos de peles 'Nyctereutes procyonoides'. Os rótulos
(Etiquetas) continuarão a descrever este animal como 'guaxinim asiático'. As alterações
publicadas passam a vigorar em 19 de novembro de 2014.

G/TBT/N/USA/857/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos emitido pelo Escritório de
Eficiência Energética e Energias Renováveis do Departamento de Energia (Office of Energy
Efficiency and Renewable Energy (OEERE), Department of Energy (DOE), com o objetivo de
informar a alteração do Regulamento Técnico que trata das normas de conservação de energia
para vários equipamentos comerciais e industriais incluindo refrigeradores (walk-in coolers) e
congeladores (walk-in freezers) de uso comercial para adotar padrões de conservação de
energia mais rigorosos para algumas classes de componentes para refrigeração (walk-in
cooler) e câmaras frigoríficas e determinar que essas normas sejam tecnologicamente viáveis e
economicamente justificadas para resultar na conservação significativa de energia. A data de
vigência dar-se-á a partir de 4 de agosto de 2014 e o cumprimento das normas alteradas
estabelecidas será necessário a partir de 5 de junho de 2017.

G/TBT/N/USA/859/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos emitido pela Comissão Federal de
Comércio (Federal Trade Commission (FTC) com o objetivo de comunicar a alteração das
regras e regulamentos no âmbito do ordenamento sobre a rotulagem de produtos de Lã (Wool
Products Labeling Act of 1939) em conformidade com os requisitos exigidos para ternos de lã
(Wool Suit Fabric Labeling Fairness and International Standards Conforming Act) que revisou
os requisitos de rotulagem para cashmere, para certos produtos de lã, para alinhá-los com as
regras e com os regulamentos alterados com base no ordenamento para identificação das
fibras de Produtos Têxteis (Regras de têxteis). As regras alteradas passarão a vigorar em 7 de
julho de 2014.

G/TBT/N/USA/872/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção
Ambiental (Environmental Protection Agency (EPA) com o objetivo de informar a ação final em
relação a dois componentes de sua regulamentação anual para estabelecer os padrões de
2014 para combustíveis renováveis nos termos do Ordenamento 211 sobre Ar Puro. Os dois
componentes são uma extensão do prazo de demonstração de conformidade para os padrões
de combustível renováveis de 2013 e o prazo associado para apresentação dos relatórios de
compromisso atestando os padrões de combustíveis renováveis de 2013. Os novos prazos são
30 de setembro de 2014 e 30 de Janeiro de 2015, respectivamente. EPA pretende finalizar a
parcela remanescente de sua regulamentação para estabelecer os padrões de combustível
renováveis para 2014 em breve. Esta regra tornar-se-á efetiva a partir de 16 de junho de 2014

G/TBT/N/USA/872/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção
Ambiental (Environmental Protection Agency (EPA) com o objetivo de informar a ação final em
relação a dois componentes de sua regulamentação anual para estabelecer os padrões de
2014 para combustíveis renováveis nos termos do Ordenamento 211 sobre Ar Puro. Os dois
componentes são uma extensão do prazo de demonstração de conformidade para os padrões
de combustível renováveis de 2013 e o prazo associado para apresentação dos relatórios de
compromisso atestando os padrões de combustíveis renováveis de 2013. Os novos prazos são
30 de setembro de 2014 e 30 de Janeiro de 2015, respectivamente. EPA pretende finalizar a
parcela remanescente de sua regulamentação para estabelecer os padrões de combustível
renováveis para 2014 em breve. Esta regra tornar-se-á efetiva a partir de 16 de junho de 2014.

G/TBT/N/USA/873/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/Department of Energy - DOE) com o objetivo de informar que: o Regulamento
Técnico que estabelece padrões de conservação de energia para um número de diferentes
grupos de motores elétricos foi adotado como regra final a partir de 28 de julho de 2014. O
regulamento mantem os padrões de conservação para os motores já regulamentados e altera
as regras de conservação de energia para outros tipos de motores elétricos. O cumprimento
das normas estabelecidas para motores elétricos comerciais e industriais será exigido a partir
de 1 Junho de 2016.

G/TBT/N/USA/882/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos emitido pela Administração da
Segurança Nacional do Tráfego nas Estradas/Departamento de Transportes (National Highway
Traffic Safety Administration (NHTSA)/Department of Transportation (DOT) com o objetivo de
informar a reabertura do período de comentários para a proposta de regulamentação (NPRM)
publicada em 28 de Janeiro de 2014, que propõe alterar a regra sobre 'sistemas de retenção
para crianças' (child restraint systems) para adotar os requisitos de desempenho para impacto
lateral. O período de comentários será estendido até 2 de outubro de 2014.

G/TBT/N/USA/885/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos emitido pelo Serviço de saúde
Humana/Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug Administration (FDA),
Health and Human Services (HHS) com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico que
trata da revisão das regras para preparados infantis (Infant Formula) (alimentos para uso
dietético especial, como substituto total ou parcial do leite humano) que estabelece requisitos
para as boas práticas de fabricação incluindo auditorias para fatores de qualidade e para
alterar os procedimentos de controle de qualidade do FDA foi adotado como regra final a partir
de 10 de julho de 2014. A data para cumprimento das disposições restantes da presente regra
final será 8 de setembro de 2014.

G/TBT/N/USA/893/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de
Alimentos e Medicamentos/Serviços para a Saúde Humana (Food and Drug Administration FDA/Health and Human Services - HHS), com o objetivo de informar que: está estendendo o
período de comentários, em relação ao Regulamento Técnico (79 FR 11880), publicado no

Registro Federal de 3 de Março 2014. O regulamento em pauta trata da revisão das regras de
rotulagem para informação sobre os nutrientes contidos em alimentos tradicionais e,
suplementos, em resposta aos pedidos de prorrogação para permitir que, as pessoas
interessadas tenham tempo adicional para enviar comentários. O período para comentários foi
estendido até 1 de Agosto de 2014

G/TBT/N/USA/893/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos emitido pela Administração de
Alimentos e Medicamentos/Serviços para a Saúde Humana (Food and Drug Administration FDA/Health and Human Services - HHS) com o objetivo de informar o advento de uma reunião
pública para discutir duas regras propostas que visam atualizar as informações sobre
nutrientes e os requisitos de tamanho para os Rótulos Nutricionais (ferramenta fácil para fazer
rápidas, escolhas alimentares) de forma a fornecer aos consumidores informação a ser usada
para manter práticas alimentares saudáveis. O objetivo da reunião pública é informar o público
sobre as disposições das regras propostas e o processo de regulamentação (incluindo como
enviar comentários, dados e outras informações para ambos os boletos) bem como solicitar
dos interessados comentários sobre a proposta de regras e responder a perguntas sobre as
regras propostas.

G/TBT/N/USA/894/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos emitido pela Administração de
Alimentos e Medicamentos/Serviços para a Saúde Humana (Food and Drug Administration FDA/Health and Human Services - HHS) com o objetivo de informar a extensão do período
para comentários relativo ao Regulamento Técnico(79 FR 11990) que trata da rotulagem de
alimentos quanto à quantidade indicada na porção alimentar, disposição das indicações na
rotulagem, atualização, modificação dos montantes de referência habitualmente consumidos,
etc. Comentários serão aceitos até 1 de agosto de 2014.

G/TBT/N/USA/894/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos emitido pela Administração de
Alimentos e Medicamentos/Serviços para a Saúde Humana (Food and Drug Administration FDA/Health and Human Services - HHS) com o objetivo de informar o advento de reunião
pública para discutir duas regras propostas que visam atualizar as informações de nutrição e
atualizar as informações sobre nutrientes e os requisitos de tamanho para os Rótulos
Nutricionais para alimentos em porções individuais, atualizando, modificando e instituindo
montantes de referência de forma a fornecer aos consumidores informação a ser usada para
manter práticas alimentares saudáveis. Habitualmente consumida, dose para hortelã da

respiração e alterações técnicas requisitos de tamanho nos Nutricional rótulos para fornecer
aos consumidores informação que poderia ser usada para manter as práticas alimentares
saudáveis. O objetivo da reunião pública é informar o público sobre as disposições das regras
propostas e o processo de regulamentação (incluindo como enviar comentários, dados e outras
informações para ambos os boletos) bem como solicitar dos interessados oral e comentários
públicos sobre a proposta de regras e responder a perguntas sobre as regras propostas.
DATAS: Consulte "Como Participar da Reunião Pública" na seção INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES deste documento para datas e horários de reunião pública, fechando
datas para inscrição antecipada solicitando acomodações especiais devido à deficiência e as
informações sobre os prazos para a apresentação de um ou outro eletrônico ou comentários
por escrito à Divisão de Gestão Boletamento da FDAa extensão do período para comentários
relativo ao Regulamento Técnico (79 FR 11990) que trata da rotulagem de alimentos quanto à
quantidade indicada na porção alimentar disposição das indicações na rotulagem, atualização,
modificação dos montantes de referência habitualmente consumidos, etc. Comentários serão
aceitos até 1 de agosto de 2014. Com o objetivo de informar o advento de uma reunião pública
para discutir duas regras propostas que visam atualizar as informações sobre nutrientes e os
requisitos de tamanho para os Rótulos Nutricionais (ferramenta fácil para fazer rápidas
escolhas alimentares) de forma a fornecer aos consumidores informação a ser usada para
manter práticas alimentares saudáveis. O objetivo da reunião pública é informar o público sobre
as disposições das regras propostas e o processo de regulamentação (incluindo como enviar
comentários, dados e outras informações para ambos os boletos) bem como solicitar dos
interessados comentários sobre a proposta de regras e responder a perguntas sobre as regras
propostas.

G/TBT/N/USA/901/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos emitido pela Comissão de
Comércio Federal (Federal Trade Commission (FTC) com o objetivo de informar a alteração do
período de comentários do Regulamento Técnico que trata das classificações dos combustíveis
automotivos e requisitos de rotulagem para misturas de gasolina e um método de octanagem
adicional. O período de comentários foi estendido até 2 de julho de 2014

G/TBT/N/USA/904/Corr.1

Correção do projeto de documento oficial dos Estados Unidos emitido pela Administração de
Alimentos e Medicamentos (Food and Drug Administration - FDA), (Health and Human Services
- HHS),com o objetivo de retificar o preâmbulo da regra proposta no Federal Register de 25 de
Abril de 2014 que consideraria produtos que satisfaçam a definição legal de "produtos de
tabaco", exceto os acessórios sujeitos ao ordenamento Federal para alimentos, medicamentos
e cosméticos. O documento anteriormente publicado contém vários erros técnicos incluindo

alguns erros em números de referência citado na seção VII.B. do documento. Este documento
corrige esses erros. Uma cópia corrigida da regra proposta foi protocolada. A regra proposta
publicada em 25 de abril de 2014 (79 FR 23141) foi corrigida em 28 de Maio de 2014.

G/TBT/N/USA/908

Projeto de documento oficial dos Estados Unidos emitido pela Comissão Federal de Comércio
(FTC) (Federal Trade Commission (FTC) propondo Regulamento Técnico que trata de proposta
de revisão regulatória da Regra de etiquetagem energética com o propósito de expandir a
cobertura da etiqueta de Iluminação `Lighting Facts label`(27 páginas, disponíveis em inglês).

FILIPINAS

G/TBT/N/PHL/179/Corr.1

Correção do Projeto de documento oficial das Filipinas emitido pelo Departamento de Saúde,
Administração de Alimentos e Medicamentos (Centre de réglementation des dispositifs, de
radioprotection et de recherche Département de la santé) com o objetivo de informar que o item
2 do Regulamento Técnico que trata do Código de Prática para o Processamento e
Manipulação de molho de peixe (Patis) e molho com sabor de peixe notificado como
G/TBT/N/PHL/179, deve ser lido como segue Agência responsável, Centro de Pesquisa e
Regulação de alimentos, Administração de Alimentos e medicamentos e Departamento de
Saúde.

G/TBT/N/PHL/180/Corr.1

Projeto de documento oficial das Filipinas emitido pelo Departamento de Saúde Administração de Alimentos e Medicamentos (Centre de réglementation des dispositifs, de
radioprotection et de recherche Département de la santé) propondo Regulamento Técnico que
trata de molho de peixe (patis) e molhos de peixe temperado com sal obtido por fermentação e
pode conter outros ingredientes adicionados para auxiliar o processo de fermentação. O
produto destina-se ao consumo direto como tempero, condimento ou ingrediente para
alimentos.

FORMOSA (TPKM)

G/TBT/N/TPKM/153/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial de Formosa emitido pela Administração de Alimentos e
medicamentos do Ministério da Saúde e Bem Estar (Food and Drug Administration Ministry of

Health and Welfare) com o objetivo de informar que o conteúdo das regras obrigatórias do
ordenamento Governamental sobre higiene alimentar, notificado como G/TBT/N/TPKM/153 em
16 de Dezembro de 2013 foi modificado neste adendo. O texto encontra-se disponível no
endereço do TFDA http://www.fda.gov.tw/TC/news.aspx?cid=3&cchk=46552e96-810a-42c383e1-bd5e42344633

G/TBT/N/TPKM/160/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial de Formosa emitido pela Administração de Alimentos e
Medicamentos (Food and Drug Administration (FDA) com o objetivo de informar que o
Regulamento Técnico que trata da rotulagem dos produtos alimentares pré-medidos isentos da
rotulagem nutricional e notificado como G/TBT/N/TPKM/160 em 24 de abril de 2014, foi
promulgado em 10 de junho de 2014, quando passou a viger.

G/TBT/N/TPKM/164

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), que propõe Regulamento Técnico que trata da nutricional de
vitaminas e minerais em comprimidos e cápsulas pré-embalados (6 páginas, disponíveis em
chinês, tradução disponível em inglês).

GUATEMALA

G/TBT/N/GTM/86

Projeto de documento oficial da Guatemala, emitido pelo Ministério da Economia (Ministerio de
Economía) propondo Regulamento Técnico RTCA 59.01.08:12 que trata dos requisitos que
devem cumprir a rotulagem de produtos têxteis comercializados no território dos Estados
Partes (15 páginas, disponíveis em espanhol).

HONDURAS

G/TBT/N/HND/85

Projeto de documento oficial de Honduras emitido pela Secretaria de Indústria e Comércio
(Secretaría de Industria y Comercio de Honduras) propondo Regulamento Técnico RTCA
59.01.08:12 que estabelece os requisitos que devem cumprir os rótulos/etiquetas dos tecidos e
produtos têxteis (15 páginas, disponíveis em espanhol).

IRLANDA

G/TBT/N/IRL/1

Projeto de documento oficial da Irlanda emitido pela Unidade de controle para Tabaco e Álcool
do Departamento de Saúde (Tobacco and Alcohol Control Unit, Department of Health)
propondo Regulamento Técnico que trata da embalagem de varejo e apresentação de produtos
de tabaco com base na Portaria n º 2014/40/EU do Parlamento Europeu e do Conselho de 03
de abril de 2014, quanto ao fabrico, apresentação e venda de tabaco e, produtos afins. Revoga
a Diretiva 2001/37/EC (24 páginas, disponíveis em inglês).

ISRAEL

G/TBT/N/ISR/804

Projeto de documento oficial de Israel emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT
Enquiry Point), que propõe Regulamento Técnico que trata da revisão do Regulamento SI 929
sobre lubrificação de máquinas que entram em contato com os alimentos, de forma a permitir a
redução da faixa de viscosidade permitida. Este projeto de revisão é baseado nas
especificações internacionais fornecidas pela FAO / WHO para óleos minerais e adotado pelo
Codex Alimentarius, intitulada: - FAO / WHO-FAO JECFA - Monografia 1 (2006) de óleo
mineral - de alta viscosidade - FAO / WHO-FAO JECFA - Monografia 13 (2012) de óleo mineral
- média viscosidade As duas versões serão aplicadas pelo período de um ano a partir da data
de entrada em vigor da nova versão (9 páginas, disponíveis em inglês e, 6 páginas, disponíveis
em hebraico).

G/TBT/N/ISR/805

Projeto de documento oficial de Israel emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT
Enquiry Point) que propõe Regulamento Técnico que trata da revisão do Regulamento SI 1208
para ser substituído pelo SI 7301 sobre arroz para adotar a norma internacional ISO 7301 Terceira edição 2011-03-01, expandindo os termos e definições adicionando requisitos
microbiológicos e alterando os métodos de ensaio (19 páginas, disponíveis em inglês e, 8
páginas, disponíveis em hebraico).

G/TBT/N/ISR/806

Projeto de documento oficial de Israel emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT
Enquiry Point) que propõe Regulamento Técnico que trata da revisão do Regulamento SI 1220
parte 2 para lidar com as unidades de controle dos sistemas de sinalização de proteção contra

incêndio. Este projeto de revisão adota a norma americana ANSI / UL 864 - Nona Edição de 30
de setembro de 2003 (18 páginas, disponíveis em hebraico e, 234 páginas, disponíveis em
Inglês).

G/TBT/N/ISR/807

Projeto de documento oficial de Israel emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT
Enquiry Point) que propõe Regulamento Técnico que trata da revisão do Regulamento 1220
parte 3 para lidar com as instruções de instalação e requisitos gerais de sistemas de detecção
de incêndio (35 páginas, disponíveis em hebraico).

JAPÃO

G/TBT/N/JPN/458

Projeto de documento oficial do Japão emitido pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem Estar
(Ministry of Health, Labour and Welfare) propondo Regulamento Técnico que trata da alteração
parcial do ordenamento sobre Assuntos Farmacêuticos e outros atos relacionados com o
estabelecimento de outros ordenamentos, editais, etc. que tratem de produtos farmacêuticos e
equipamentos médicos ( 2 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/JPN/459

Projeto de documento oficial do Japão emitido pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem Estar
(Ministry of Health, Labour and Welfare) propondo Regulamento Técnico que trata da alteração
parcial do ordenamento sobre Segurança Industrial e Direito da Saúde e outros atos para
estabelecer obrigações às empresas relacionadas com as substâncias `Dimethyl-2,2dichlorovinylphosphate (alias DDVP), Chloroform Carbon tetrachloride, Dioxane, dichloroethane
(alias

ethylene

Tetrachloroethane

chloride),
(alias

Dichloromethane
acethylene

(alias

methylene

tetrachloride),

dichloride),

Tetrachloroethylene

Styrene,
(alias

perchloroethylene), Trichloroethylene, Methyl isobutyl ketone (referred to as Dimethyl-2,2dichlorovinylphosphate etc. ) e preparations containing, etc. (1 página, disponível em inglês).

KUWEIT

G/TBT/N/KWT/223

Projeto de documento oficial do Kuwait emitido pelo Departamento de Normalização e
Metrologia (Kuwait Standards & Metrology Department (KUWSMD) propondo Regulamento
Técnico que trata de `Puffed Grain` (grãos criados por meio de processamento com alta

temperatura, pressão ou extrusão tais como cereais) adequados para o consumo humano (12
páginas, disponíveis em árabe e em inglês).

MALÁSIA

G/TBT/N/MYS/42

Projeto de documento oficial da Malásia, emitido pelo Ministério da Saúde (Food Safety and
Quality Division, Ministry of Health Malaysia), propondo Regulamento Técnico que trata da
importação de alimentos estipulando que cabe aos importadores suportar todos os custos de
análises laboratoriais para as amostras obtidas a partir de qualquer remessa posterior de
alimentos que contrarie as disposições do Ordenamento que versa sobre Alimentos (1983) e
regulamentos relacionados (1985), normas de higiene (2009) e sobre irradiação (2011) (1
página, disponível em inglês).

G/TBT/N/MYS/43

Projeto de documento oficial da Malásia, emitido pelo Ministério da Saúde (Food Safety and
Quality Division, Ministry of Health Malaysia), propondo Regulamento Técnico que trata da
alteração do Regulamento 18 que trata das novas alegações da função de nutrientes
aprovados para componentes alimentares denominados Calcium 3-hydroxy-3-methyl butyrate
monohydrate (CaHMB) and D-ribose. (2 páginas, disponíveis em Inglês).

MÉXICO

G/TBT/N/MEX/264/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial do México emitido pela Secretaria de Economia
(Secretaría de Economía) com o objetivo de informar que, em 16 de Junho de 2014, o
Ministério da Economia mexicano publicou no Jornal Oficial (Diário Oficial de la Federación)
(http://www.dof.gob.mx) as respostas aos comentários recebidos em relação ao projeto Proy 090-SCFI-2013 que trata dos Requisitos de segurança para isqueiros portáteis, descartáveis ou
recarregáveis, publicado em 03 de julho de 2013.

MOLDÁVIA

G/TBT/N/MDA/22

Projeto de documento oficial da Moldávia emitido pelo Ministério da Saúde (Ministry of Health
of the Republic of Moldova) que propõe Regulamento Técnico sobre as alterações do

ordenamento sobre o tabaco e seus produtos regulando as atividades de controle a serem
implementadas pelas autoridades públicas adaptando as advertências atuais das embalagens
(aprovadas pela Decisão Governamental Nº77 de 4 de fevereiro de 2014) (23 páginas,
disponíveis em Inglês).

NICARÁGUA

G/TBT/N/NIC/138

Projeto de documento oficial da Nicarágua emitido pelo Ministério do Desenvolvimento
Indústria e Comércio (Ministerio de Fomento, Industria y Comercio)(Ministry of Development,
Industry and Trade) propondo Regulamento Técnico (RTCA) No. 51.01.08:12 que estabelece
os requisitos de rotulagem a serem cumpridas por produtos têxteis comercializados no território
dos Estados Partes. (sem especificação do idioma ou do número de páginas).

NOVA ZELÂNDIA

G/TBT/N/NZL/65/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial da Nova Zelândia, emitido pelo Ministério dos
Negócios, Inovação e Emprego (antigo Ministério do Desenvolvimento Econômico) com o
objetivo de declarar que os bens denominados como escadas multiuso (Multipurpose Ladders)
que não estejam em conformidade com a norma AS/NZS 1892:1996, serão consideradas
mercadorias perigosas e proibidas conforme documento notificado em 2012 como
G/TBT/N/NZL/65.

G/TBT/N/NZL/65/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial da Nova Zelândia, emitido pelo Ministério dos
Negócios, Inovação e Emprego (antigo Ministério do Desenvolvimento Econômico) com o
objetivo de declarar que os bens denominados como escadas multiuso (Multipurpose Ladders)
que não estejam em conformidade com a norma AS/NZS 1892:1996, serão consideradas
mercadorias perigosas e proibidas conforme documento notificado em 2012 como
G/TBT/N/NZL/65.

G/TBT/N/NZL/68

Projeto de documento oficial da Nova Zelândia emitido pelo Ministério dos Transportes
(Ministry of Transport) que propõe Regulamento Técnico que trata da Declaração de Impacto

Regulatório com a obrigatoriedade do controle da estabilidade eletrônica para veículos leves
(21 páginas, disponíveis em Inglês).

OMÃ

G/TBT/N/OMN/154

Projeto de documento oficial do Omã emitido pelo Ministério da Indústria e do Comércio
(Ministry of Commerce & Industry; Directorate General for Specifications & Measurements)
propondo Regulamento Técnico que trata das características de embalagem e rotulagem para
água potável engarrafada própria para o consumo humano (13 páginas, disponíveis em árabe
e 19 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/OMN/155

Projeto de documento oficial do Omã emitido pelo Ministério da Indústria e do Comércio
(Ministry of Commerce & Industry; Directorate General for Specifications & Measurements)
propondo Regulamento Técnico que trata dos requisitos de embalagem, transporte,
armazenamento e rotulagem para frutas em conserva (com caroço) (11 páginas, disponíveis
em inglês e, e 14 páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/OMN/156

Projeto de documento oficial do Omã emitido pelo Ministério da Indústria e do Comércio
(Ministry of Commerce & Industry; Directorate General for Specifications & Measurements)
propondo Regulamento Técnico que trata dos requisitos para carcaças de carne de frango e
seus cortes preservados sob refrigeração (8 páginas, disponíveis apenas em árabe).

G/TBT/N/OMN/157

Projeto de documento oficial do Omã emitido pelo Ministério da Indústria e do Comércio
(Ministry of Commerce & Industry; Directorate General for Specifications & Measurements)
propondo Regulamento Técnico que trata de legumes congelados preparados para o consumo
imediato após processos de fabricação apropriados antes de submetidas a processo de
congelamento rápido (4 páginas, disponíveis em Inglês; 7 páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/OMN/158

Projeto de documento oficial do Omã emitido pelo Ministério da Indústria e do Comércio
(Ministry of Commerce & Industry; Directorate General for Specifications & Measurements)

propondo Regulamento Técnico que trata de Itens relacionados com as exigências quanto à
embalagem, transporte e armazenamento e rotulagem para xarope de frutose (6 páginas,
disponíveis em Inglês; 7 páginas, disponíveis em árabe).

PANAMÁ

G/TBT/N/PAN/44

Projeto de documento oficial do Panamá emitido pela Direção Geral de Normas e Tecnologia
do Ministério do Comércio e da Indústria (Dirección General de Normas y Tecnología Industrial
(Directorate-General for Standards and Industrial Technology) propondo Regulamento Técnico
RTCA 59.01.08:12 que estabelece os requisitos de rotulagem a serem cumpridas por produtos
têxteis comercializados no território dos Estados Partes (15 páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/PAN/45

Projeto de documento oficial do Panamá emitido pela Direção Geral de Normas e Tecnologia
Industrial do Ministério do Comércio e da Indústria (Dirección General de Normas y Tecnología
Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias) propondo Regulamento Técnico que
estabelece as características de qualidade e requisitos técnicos que devem cumprir o Óleo
Combustível Residual de consumo nacional utilizado pela indústria em geral (9 páginas,
disponíveis em espanhol).

PARAGUAI

G/TBT/N/PRY/77/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial do Paraguai, emitido pelo Ministério da Indústria e
Comércio (Ministerio de Industria y Comercio - MIC), com o objetivo de informar a extensão de
prazo, até 30 de Junho, o período para comentários acerca do Regulamento Técnico que trata
dos requisitos de etiquetagem de calçados e artigos de couro (marroquinería).

QUÊNIA

G/TBT/N/KEN/413

Projeto de documento oficial do Quênia emitido pelo Serviço de Normalização (Kenya Bureau
of Standards - KEBS) propondo Regulamento Técnico (KS 1089: 2014) que fornece a
especificação contendo o teor de sal (reduzido) para a população em geral (6 páginas,
disponíveis em inglês).

G/TBT/N/KEN/414

Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização (Kenya Bureau
of Standards - KEBS), propondo Regulamento Técnico (KS 2541: 2014) que fornece a
especificação para produtos de óleo de palma cru ou semi-refinado (8 páginas, disponíveis em
inglês).

G/TBT/N/KEN/415

Projeto de documento oficial do Quênia emitido pelo Serviço de Normalização (Kenya Bureau
of Standards - KEBS) propondo Regulamento Técnico (KS 1753: 2014) que especifica os
requisitos e métodos de amostragem e ensaio para sêmola de milho (sem especificação do
número de páginas ou do idioma).

G/TBT/N/KEN/416

Projeto de documento oficial do Quênia emitido pelo Serviço de Normalização (Kenya Bureau
of Standards - KEBS) propondo Regulamento Técnico (KS 2530 2014) que especifica os
requisitos mínimos de desempenho para embalagens destinadas ao transporte rodoviário,
ferroviário de mercadorias perigosas e fornece os detalhes sobre a etiqueta e marcação a ser
exibida nas embalagens (157 páginas, disponíveis em Inglês).

G/TBT/N/KEN/417

Projeto de documento oficial do Quênia emitido pelo Serviço de Normalização (Kenya Bureau
of Standards - KEBS) propondo Regulamento Técnico (KS 476-1:2014) que especifica os
materiais utilizados na produção de panelas e tampas de diferentes tamanhos para atender
além da utilidade doméstica também às comunidades comerciais e institucionais garantindo a
harmonização das dimensões de panelas de alumínio e tampas para o uso seguro pelos
consumidores através da especificação e composição química dos materiais adequados para a
preparação e armazenamento de alimentos.

G/TBT/N/KEN/418

Projeto de documento oficial do Quênia emitido pelo Serviço de Normalização (Kenya Bureau
of Standards - KEBS) propondo Regulamento Técnico (KS 2443:2014) que trata dos requisitos
de boas práticas de fabricação de preparados para alimentação animal (ração) (8 páginas,
disponíveis em inglês).

G/TBT/N/KEN/419

Projeto de documento oficial do Quênia emitido pelo Serviço de Normalização (Kenya Bureau
of Standards - KEBS) propondo Regulamento Técnico (KS 2542:2014) que trata dos requisitos
para kits de energia solar fotovoltaica fora da rede para aquecedores instantâneos ou de
armazenamento de água não elétricos (12 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/KEN/420

Projeto de documento oficial do Quênia emitido pelo Serviço de Normalização (Kenya Bureau
of Standards - KEBS) propondo Regulamento Técnico (KS 2540:2014) que trata da
especificação para misturas (ração) para a alimentação de porcos (8 páginas, disponíveis em
inglês).

REPÚBLICA TCHECA

G/TBT/N/CZE/175

Projeto de documento oficial da República Tcheca emitido pelo Ministério da Indústria e
Comércio (Ministry of Industry and Trade) propondo Regulamento Técnico que trata dos
requisitos metrológicos e técnicos para instrumentos de medição específicos incluindo os
métodos de ensaio para a verificação dos seguintes instrumentos especificados `tacógrafos
gravando as atividades de trabalho dos condutores de veículos a motor obrigatoriamente
equipados com tacógrafos do tipo analógicos` (17 páginas, disponíveis em checo).

SUÉCIA

G/TBT/N/SWE/128

Projeto de documento oficial da Suécia emitido pelo Conselho de Agricultura (Jordbruksverket)
propondo Regulamento Técnico que altera as regras e recomendações gerais do Conselho
Sueco de Agricultura (SJVFS 2010:15) sobre a criação de animais no âmbito da agricultura,
etc. (gado; porcos; ovelhas; aves domésticas) (13 páginas, disponíveis em sueco). Apetrechos
para a criação dos animais:

UNIÃO EUROPÉIA

G/TBT/N/EU/215

Projeto de documento oficial da União Europeia emitido pela Comissão Europeia que propõe
Regulamento aprovando tralopyril como uma nova substância ativa para utilização em produtos
biocidas para produtos do tipo 21 (3 páginas + anexo 3 páginas, disponíveis em Inglês).

G/TBT/N/EU/216

Projeto de documento oficial da União Europeia emitido pela Comissão Europeia que propõe
Regulamento da Comissão que altera os anexos VIII, IX e X do Regulamento (EC) Nº
1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registro, avaliação, autorização e
restrição de substâncias químicas (REACH), (9 páginas, disponíveis em Inglês).

G/TBT/N/EU/217

Projeto de documento oficial da União Europeia emitido pela Comissão Europeia que propõe
Regulamento da Comissão que altera a Diretiva 2002/46/EC do Parlamento Europeu e do
Conselho no que diz respeito à inclusão de determinadas substâncias nas listas positivas da
Diretiva 2002/46/EC e do Regulamento (EC) 1925/2006 e tem como objetivo alterar as listas
positivas da legislação acima mencionada acrescentando novas substâncias minerais que
podem ser utilizadas no fabrico de suplementos alimentares (4 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/EU/218

Projeto de documento oficial da União Europeia emitido pela Comissão Europeia que propõe
Regulamento da Comissão que aprova ‘Permethrin’ como uma substância ativa existente para
uso em Produtos Biocidas para produtos dos TIPOS 8 e 18 (3 páginas + 4 páginas do Anexo,
em Inglês).

VIETNÃ

G/TBT/N/VNM/38

Projeto de documento oficial do Vietnã, emitido pelo Ministério da Indústria e Comércio
(Ministry of Industry and Trade) propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos
técnicos e demais requisitos para a fabricação, importação e distribuição de detonador elétrico
Nº 8 (12 páginas, disponíveis em vietnamita).

G/TBT/N/VNM/39

Projeto de documento oficial do Vietnã emitido pelo Ministério da Indústria e Comércio (Ministry
of Industry and Trade) propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos técnicos e
demais requisitos para a fabricação, importação e distribuição de `amonite` explosivo AD-1(10
páginas, disponíveis em vietnamita)

G/TBT/N/VNM/40

Projeto de documento oficial do Vietnã, emitido pelo Ministério da Indústria e Comércio
(Ministry of Industry and Trade) propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos
técnicos e demais requisitos para a fabricação, importação e distribuição de detonador elétrico
seguro de micro retardo (13 páginas, disponíveis em vietnamita)

G/TBT/N/VNM/41

Projeto de documento oficial do Vietnã emitido pelo Ministério da Indústria e Comércio (Ministry
of Industry and Trade) propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos técnicos e
demais requisitos para a fabricação, importação e distribuição de detonador simples Nº.8 (8
páginas, disponíveis em vietnamita).

G/TBT/N/VNM/42

Projeto de documento oficial do Vietnã, emitido pelo Ministério da Indústria e Comércio
(Ministry of Industry and Trade) propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos
técnicos e demais requisitos para a fabricação, importação e distribuição de detonador elétrico
de micro retardo (14 páginas, disponíveis em vietnamita)

G/TBT/N/VNM/43

Projeto de documento oficial do Vietnã emitido pelo Ministério da Indústria e Comércio (Ministry
of Industry and Trade) propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos técnicos e
demais requisitos para a fabricação, importação e distribuição de cordões detonantes 12gr/m
(13 páginas, disponíveis em vietnamita).

G/TBT/N/VNM/44

Projeto de documento oficial do Vietnã, emitido pelo Ministério da Indústria e Comércio
(Ministry of Industry and Trade) propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos
técnicos e demais requisitos para a fabricação, importação e distribuição de nitrato de amônia

(Ammonium Nitrate) para Produção de emulsões explosivas (6 páginas, disponíveis em
vietnamita)

G/TBT/N/VNM/45

Projeto de documento oficial do Vietnã emitido pelo Ministério da Indústria e Comércio (Ministry
of Industry and Trade) propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos técnicos e
demais requisitos para a fabricação, importação e distribuição de fusível de segurança
industrial (9 páginas, disponíveis em vietnamita).

G/TBT/N/VNM/46

Projeto de documento oficial do Vietnã, emitido pelo Ministério da Indústria e Comércio
(Ministry of Industry and Trade) propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos
técnicos e demais requisitos para a fabricação, importação e distribuição de máquinas elétricas
de jateamento (7 páginas, disponíveis em vietnamita)

G/TBT/N/VNM/47

Projeto de documento oficial do Vietnã emitido pelo Ministério da Indústria e Comércio (Ministry
of Industry and Trade) propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos técnicos e
demais requisitos para a fabricação, importação e distribuição de `Blasting Ohmmeters`
(amperímetros - instrumentos destinados à medida de correntes) para detonadores (6 páginas,
disponíveis em vietnamita)

