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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

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 que trata de proposta de alteração da
especificação obrigatória para peixe congelado, moluscos marinhos,
congelados e produtos congelados derivados (6 páginas, disponíveis em
Inglês).

ARÁBIA SAUDITA

G/TBT/N/SAU/762

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 que
trata de morangos em conserva (9 páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/SAU/763

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 que
trata de tomates frescos do tipo Lycopersicon esculentum, da família
Solanaceae (class: Lycopersicon esculentum, family: Solanaceae). (8
páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/SAU/764

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 (SASO
EN 13814:2011) que especifica os requisitos mínimos necessários para
garantir a segurança de concepção, cálculo, fabricação, instalação,
manutenção, operação, controle e ensaio de máquinas e estruturas móveis
(temporárias ou permanentemente instaladas), em parques de diversões
(196 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/SAU/765

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 (SASO
EN 13814:2011) que trata de frutos de variedades comerciais do tipo romãs
cultivadas a partir de `Punica granatum L.`, da família `Punicaceae`, a ser
fornecido fresco ao consumidor após acondicionamento e embalagem (9
páginas, disponíveis em Inglês; 9 páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/SAU/766

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 que
especifica as definições, os requisitos de qualidade, amostragem, métodos
de ensaio, transporte, armazenagem e rotulagem para suco de frutas
frescas (não pasteurizado) (6 páginas, disponíveis em Inglês; 6 páginas,
disponíveis em árabe).

G/TBT/N/SAU/767

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 que se
aplica a harissa (condimento do norte da África) (pasta de pimenta
vermelha) destinados diretamente ao consumo humano (5 páginas,
disponíveis em Inglês; 6 páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/SAU/768

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 que se
aplica a peixe defumado, peixe defumado, aromatizado e peixe seco
defumado, preparados a partir de matéria-prima fresca, refrigerada ou
congelada (8 páginas, disponíveis em Inglês; 10 páginas, disponíveis em
árabe).

G/TBT/N/SAU/769

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 que se
aplica a filés de peixe congelados oferecidos para consumo direto, sem
tratamento posterior (5 páginas, disponíveis em Inglês; 6 páginas,
disponíveis em árabe).

G/TBT/N/SAU/770

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 que se
aplica a óleos de bagaço de oliva e óleo de oliva adequado para o consumo
humano (8 páginas, disponíveis em Inglês; 14 páginas, disponíveis em
árabe).

G/TBT/N/SAU/771

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 que
trata de óleos vegetais comestíveis, adequados para o consumo humano
(Parte 1) (16 páginas, disponíveis em Inglês; 17 páginas, disponíveis em
árabe).

G/TBT/N/SAU/772

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 que
trata dos requisitos específicos para polpa de tamarindo (4 páginas,
disponíveis em Inglês; 7 páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/SAU/773

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 que
trata dos requisitos que devem estar disponíveis para conservas de frutas
cítricas (8 páginas, disponíveis em Inglês; 11 páginas, disponíveis em
árabe).

AUSTRÁLIA

G/TBT/N/AUS/98

Projeto de documento oficial da Austrália, emitido pelas Normas alimentares
da Austrália, Nova Zelândia (Food Standards Australia - New Zealand), que
propõe Regulamento Técnico que adota por problemas urgentes, a 2ª
revisão para a proposta P1025 que visa modernizar a forma como o Código
de Padrões Alimentares da Austrália Nova Zelândia é apresentado para
criar um instrumento que atenda às necessidades das partes interessadas
(921 páginas, disponíveis em Inglês).

BRASIL

G/TBT/N/BRA/417/Add.3

Adendo ao projeto de documento oficial do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento do Brasil - MAPA, com o objetivo de informar a

edição da Instrução Normativa 25 de 15 de Julho de 2014, publicado no
Diário Oficial 134, de 16 de julho de 2014, seção 1, página 11, a respeito
das mudanças sobre a Instrução Normativa 18 de 19 de Julho de 2013,
notificada como G/TBT/N/BRA/417/Add.2, para reformular os artigos 2º; 10°;
12°; 15°; 18°; 21°; 23° e 24° que complementam os requisitos dos padrões
da identidade e qualidade e estabelecem os pormenores de rotulagem
sobre a quantidade mínima dos ingredientes principais e redução da
quantidade de sódio, derivado do cloreto de sódio adicionado, por razões de
segurança, aos xaropes; bebidas - refrescos; líquido preparados para chás,
etc. usando polpa de frutas e suco de frutas ou vegetais na bebida pronta
para o consumo a ser comercializado no país. Além disso, estende até 12
de Dezembro de 2014, a data para adaptação dos produtos às mudanças
de requisitos.

G/TBT/N/BRA/418/Add.3

Adendo ao projeto de documento oficial do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento do Brasil - MAPA, com o objetivo de informar a
edição da Instrução Normativa Nº 23, de 8 de Julho de 2014, publicada no
Diário Oficial Nº 129, de 9 Julho de 2014, seção 1, página 03/04, que trata
das mudanças na Portaria Nº 19, de 19 de julho de 2013, notificada como
documento G/TBT/N/BRA/418/Add.2, a fim de complementar os requisitos
das normas de qualidade, estabelecer a quantidade mínima dos
ingredientes principais e reduzir a quantidade de sódio adicionado para
bebidas não alcoólicas como refresco, refrigerante, chá e refrigerantes, etc.
a serem comercializados no Brasil. Adicionalmente, estende a data para
entrada em vigor até 12 de Dezembro de 2014.

G/TBT/N/BRA/449/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil (MAPA), com o objetivo de
informar que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
editou a Instrução Normativa N° 17, de 18 de Junho de 2014, publicada no
Diário Oficial da União N° 116, de 20 de junho de 2014, seção 1, páginas
32/36, que altera a Instrução Normativa Nº 46, de 6 de Outubro de 2011,
notificada

como

documento

G/TBT/N/BRA/449

que

estabelece

o

Regulamento Técnico para Sistemas Orgânicos de Produção e estabelece
as listas de substâncias e práticas permitidas para uso em sistemas de
produção orgânica por reformulação dos itens 1º; 2º; 3º; 8º; 13°; 14°; 15°;

20°; 21°; 29°; 34°; 35°; 38°; 39°; 42°; 59°; 60°; 63°; 80°; 81°; 82°; 85°; 89°,
100°, 101°; 103°; 106°; 108°, em vigor na data da sua publicação.

G/TBT/N/BRA/504/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, com o objetivo
de informar a alteração dos procedimentos de avaliação de conformidade
para Jogos de segurança emitidos pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (INMETRO), conforme Portaria N º 641, 30 de
novembro 2012 (Portaria 641 de 30 de Novembro de 2012), notificada com
o documento G/TBT/N/BRA/504/Add.1, mediante reformulação dos itens 4º,
5º, 9º e 10º por razões de segurança, bem como para revogar a Portaria Nº
188, de 22 de junho de 2009 e Portaria Nº 338, de 11 de novembro de
2009.

G/TBT/N/BRA/556/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 para cadeiras de plástico
monobloco (HS 9403.70), produzido pelo processo de injeção, sem partes
móveis para a classe residencial ou uso irrestrito, com foco na segurança,
através do mecanismo de certificação e, notificado como documento
G/TBT/N/BRA/556 foi adotado como texto final, mediante a Portaria Inmetro
Nº 341, de 22 de julho de 2014, publicada no Diário Oficial Nº 140, página
437, de 24 de julho de 2014.

G/TBT/N/BRA/569/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, com o objetivo
de informar que o procedimento de Avaliação da Conformidade para
equipamentos para o consumo de água potável (dispensadores de água),
notificado como G/TBT/N/BRA/569, com foco em requisitos de segurança,
desempenho, saúde do consumidor e eficiência energética, através de
certificação

obrigatória

por

terceiros,

realizada

por

um

organismo

acreditado, foi adotado como texto final por intermédio da Portaria Inmetro
Nº 344, de 22 de julho de 2014. Esse ordenamento revoga as Portarias
Inmetro Nº 191/2003 e Nº 93/2007, no prazo de 42 (quarenta e dois) meses

após a data de vigência desta Portaria.

G/TBT/N/BRA/581/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 que estabelece os critérios
utilizados no âmbito do Programa de Avaliação da Conformidade para
Cadeiras Plásticas Monobloco, com foco na segurança, foi adotado como
texto final mediante a Portaria Inmetro Nº 342, de 22 de julho de 2014,
publicada no Diário Oficial Nº 140, página 437, de 24 de julho de 2014. Esse
ordenamento revoga a Portaria Inmetro Nº 213, de 22 de Junho de 2007, 30
(trinta) meses, após a publicação da Portaria Nº 342/2014, em pauta

G/TBT/N/BRA/582/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/582, foi adotado como texto final, mediante a Portaria Inmetro
Nº 343, de 22 de julho de 2014 e publicado no Diário Oficial Nº 140, página
437, de 24 de Julho de 2014, que estabelece requisitos técnicos para as
propriedades físico-químicas que devem ser atendidas por pó para combate
a incêndio quando em uso em equipamento extintor.

G/TBT/N/BRA/594

Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - Anvisa, propondo Regulamento Técnico que trata da
revisão da Resolução Nº 103/2003 que dispõe sobre a Certificação de Boas
Práticas em Biodisponibilidade/Bioequivalência em medicamentos. Este
projeto

de

resolução

estabelece

os

requisitos

e

procedimentos

administrativos a serem atendidos para a Certificação de Boas Práticas em
Biodisponibilidade/Bioequivalência de Medicamentos e define os estudos de
Biodisponibilidade/Bioequivalência

de medicamentos

que

devem

ser

realizados em centros de pesquisa certificados (6 páginas, disponíveis em
Português).

G/TBT/N/BRA/595

Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituo Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, propondo Regulamento
Técnico (Portaria Inmetro Nº 314, de 1 de Julho de 2014), que trata de
melhoria das máquinas de lavar roupa para uso doméstico em relação aos
aspectos de nível de lavagem, eficiência energética, consumo de água e
revisão da etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE dentro do
programa de rotulagem brasileira para a conservação de energia (Programa
Brasileiro de Etiquetagem - PBE) (7 páginas, disponíveis em português).

G/TBT/N/BRA/596

Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituo Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, propondo Regulamento
Técnico (Portaria Inmetro Nº 311, de 1 de Julho de 2014), que estabelece
os requisitos técnicos que se aplicam às plataformas de elevação a serem
instaladas em veículos, com características rodoviárias para o transporte
público de passageiros no âmbito do Programa Brasileiro de Avaliação da
Conformidade, a fim de promover segurança aos usuários (31 páginas,
disponíveis em Português).

G/TBT/N/BRA/597

Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, propondo Regulamento
Técnico (Portaria Inmetro Nº 310, de 1 de Julho de 2014), que estabelece
os requisitos cuja observância é obrigatória que devem ser cumpridos pelos
brinquedos, suas peças e acessórios para a prevenção de acidentes (68
páginas, disponíveis em Português).

G/TBT/N/BRA/598

Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, propondo Regulamento
Técnico (Portaria Inmetro Nº 345, de 22 de Julho de 2014) que estabelece
as exigências regulamentares a que devem satisfazer os medidores de
velocidade de veículos automotores utilizados em vias públicas para fins
probatórios, doravante denominados medidores de velocidade aplicados a
Sensores de superfície, óticos e radares (28 páginas, disponíveis em
Português).

G/TBT/N/BRA/599

Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituo Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, propondo Regulamento
Técnico (Portaria Inmetro Nº 340, de 21 de Julho de 2014) que estabelece
os critérios para o procedimento de avaliação da conformidade para a
realização de análise e ensaios para a certificação compulsória do pó
destinado ao combate a incêndios e as regras de acordo com o
Regulamento Técnico (Portaria Inmetro n º 343, de 22 de Julho de 2014).

CANADÁ

G/TBT/N/CAN/294/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo
Departamento de Saúde propondo Regulamento Técnico que trata da
revisão de prescrição, no âmbito da Lista para Prescrição de Medicamentos
(Prescription Drug List (PDL), da substância ''lovastatin'' (lovastatina)
consistente com os novos critérios adotados pelas regras para alimentos e
medicamentos (Food and Drug Regulations) que define a prescrição para
tais medicamentos e no caso da ''lovastatin'' altera a prescrição somente
para humanos ficando inalterado o uso veterinário. Esta revisão estará em
vigor seis meses a partir da data da publicação no site da Health Canada.

G/TBT/N/CAN/365/Rev.1/Add.5

Adendo à revisão do projeto de documento oficial do Canadá, emitido pela
Agência Canadense de Inspeção Alimentar (CFIA), com o objetivo de
informar a prorrogação do prazo, até 29 de agosto de 2014, para que as
pessoas interessadas possam apresentar as suas observações em relação
a Expansão da Melhoria do Modelo de Agência de Inspeção de Alimentos.
Os membros da OMC são encorajados a direcionar seus comentários para
as

seguintes

coordenadas.

Por

e-mail:

CFIA-Modernisation-

ACIA@inspection.gc.ca com a linha de assunto ''Inspeção integrado Model
Agency''.

G/TBT/N/CAN/378/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo
Departamento de Transporte, com o objetivo de informar que a alteração do

Regulamento Técnico que trata do Transporte de Produtos Perigosos,
notificado como G/TBT/N/CAN/378 (de 14 de Dezembro de 2012), foi
adotado como Regulamento Técnico sobre Transporte de Produtos
Perigosos (Parte 4 - Marcas de Segurança no Transporte de Produtos
Perigosos), em vigor a partir de 14 de julho de 2014. Um período de
transição foi incluído para permitir que a quantidade anteriormente marcada
seja utilizada até 31 de Dezembro de 2020, de modo que os interessados
possam liquidar seu estoque previamente marcado.

G/TBT/N/CAN/385/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial do Canadá emitido pela Agência
Canadense de Inspeção Alimentar (Canadian Food Inspection Agency CFIA) com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico que trata dos
requisitos técnicos para o registro de sementes de diferentes setores
notificado como G/TBT/N/CAN/385 (de 20 Março de 2013) foi adotado a
partir de 16 de maio de 2014.

G/TBT/N/CAN/392/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial do Canadá emitido pelo
Departamento de Saúde (Department of Health), com o objetivo de informar
que a alteração do Regulamento Técnico que, trata da rotulagem,
embalagem e nome do princípio ativo de medicamentos para uso humano
notificado como G/TBT/N/CAN/392 de 1 Julho de 2013 foi adotado a partir
de 13 de Junho de 2014. As alterações entrarão em vigor 12 meses após
registo de forma a permitir o alinhamento de medicamentos com a
obrigatoriedade de prescrição por receita com as obrigações internacionais.
Para os medicamentos não sujeitos à prescrição por receita as alterações
serão aplicadas após um período de 3 anos para permitir às empresas
tempo para atender aos requisitos.

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

Adendo ao projeto de documento oficial do Canadá, emitido pela Agência
de Inspeção de Alimentos (Canadian Food Inspection Agency - CFIA), com
o objetivo de informar a extensão até 29 de agosto de 2014, do período
para comentários em relação ao Regulamento Técnico que trata da reunião
em um único conjunto de regras abrangentes de regulamentos para a
inspeção de alimentos em âmbito federal.

G/TBT/N/CAN/404/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial do Canadá emitido pelo
Departamento de Transportes (Department of Transport), com o objetivo de
informar que estes Regulamentos combinam novos requisitos que foram
publicados na Gazeta Oficial do Canadá, Parte I, em diferentes épocas sob
duas propostas de Regulamentos separadas como as regras alterando os
Regulamentos sobre Transporte de Mercadorias Perigosas. A norma de
segurança TP14877 Recipientes para Transporte de Mercadorias Perigosas
por Ferrovia, publicada como: G/TBT/N/CAN/407 em 11 de Janeiro de 2014,
que propôs a adoção de um novo padrão para a fabricação e uso de
vagões-tanque para o transporte de mercadorias perigosas por via férrea
junto com novas exigências para a classificação das mercadorias perigosas.
A proposta publicada em 16 de Novembro de 2013, como Regulamentos
que alteram o transporte de mercadorias perigosas Regulamentos
(Atualização de Normas) notificado como G/TBT/N/CAN/404 procurou
atualizar normas incorporadas por referência no Regulamento de projeto,
fabricação, seleção e uso de outros meios de acondicionamento, tais como
tanques rodoviários, cisternas móveis e cilindros. Uma vez que ambas as
propostas lidam com a atualização dos regulamentos técnicos eles foram
combinados em um único pacote, em vigor a partir de 15 de julho de 2014.

G/TBT/N/CAN/407/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial do Canadá emitido pelo
Departamento de Transportes (Department of Transport), com o objetivo de
informar que estes Regulamentos combinam novos requisitos que foram
publicados na Gazeta Oficial do Canadá, Parte I, em diferentes épocas sob
duas propostas de Regulamentos separadas como as regras alterando os
Regulamentos sobre Transporte de Mercadorias Perigosas. A norma de
segurança TP14877 Recipientes para Transporte de Mercadorias Perigosas
por Ferrovia, publicada como G/TBT/N/CAN/407 em 11 de Janeiro de 2014,
que propôs a adoção de um novo padrão para a fabricação e uso de
vagões-tanque para o transporte de mercadorias perigosas por via férrea,
junto com novas exigências para a classificação das mercadorias perigosas.
A proposta publicada em 16 de Novembro de 2013 como Regulamentos
que alteram o transporte de mercadorias perigosas Regulamentos
(Atualização de Normas) notificado como G/TBT/N/CAN/404 procurou
atualizar normas incorporadas por referência no Regulamento de projeto,

fabricação, seleção e uso de outros meios de acondicionamento, tais como
tanques rodoviários, cisternas móveis e cilindros. Uma vez que ambas as
propostas lidam com a atualização dos regulamentos técnicos, eles foram
combinados em um único pacote em vigor a partir de 15 de julho de 2014.

G/TBT/N/CAN/408/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial do Canadá emitido pelo
Departamento de Saúde (Department of Health), com o objetivo de informar
que a alteração proposta notificada como G/TBT/N/CAN/408 (de 5 de Março
de 2014) foi adotada a partir de 3 de Junho de 2014. O objetivo deste aviso
de intenção de alteração é para comunicar que o organismo responsável
pela Saúde do Canadá (Health Canadá) vai rever a listagem de
hidrocortisona na Lista de Medicamentos Controlados (Prescription Drug
List - PDL). Somente a parte humana do PDL deve ser revisto, a lista para
uso veterinário permanecerá inalterada. O organismo responsável pela
Saúde do Canadá conduziu uma revisão científica de hidrocortisona contra
um conjunto de critérios estabelecidos e disponíveis publicamente, descritos
na seção C.01.040.3 do Regulamento sobre Alimentos e Medicamentos. O
texto permanece inalterado desde que foi proposto no Edital de Consulta.
Esta revisão estará em vigor seis meses a partir da data do presente Edital
publicado no site da ''Health Canada''.

G/TBT/N/CAN/411/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo
Departamento de Saúde (Department of Health), com o objetivo de informar
a alteração do Regulamento Técnico que trata da revisão da listagem de
hormônios

adrenocorticais

Medicamentos

de

(Adrenocortical

Prescrição

(PDL)

para

hormones)
isentar

o

na

Lista

de

acetonido

de

triancinolona (acetonido de triancinolona). Esta revisão entrará em vigor seis
meses a partir da data d a publicação do presente Edital no site da Health
Canada.

G/TBT/N/CAN/417

Projeto de documento oficial do Canadá emitido pelo Departamento de
Saúde (Health Canada) propondo Regulamento Técnico que trata da
alteração das regras para alimentos e medicamentos para incluir uma lista
de informações para todos os fabricantes de novas drogas (medicamentos)

para coletar e manter esta informação por pelo menos sete anos a partir da
data em que os registros foram estabelecidos para efeitos de inspeção e
auditoria (4 páginas, disponíveis em Inglês e Francês).

G/TBT/N/CAN/418

Projeto de documento oficial do Canadá emitido pelo Departamento de
Saúde (Department of the Environment and Department of Health Canada)
propondo Regulamento Técnico que trata das regras sobre poluentes multi
setoriais para impor padrões de desempenho obrigatórios por grupos de
setor/equipamentos específicos a fim de estabelecer um patamar de
emissões nacionalmente consistente incluindo padrões de desempenho
para o setor de cimento (140 páginas, disponíveis em Inglês e Francês).

G/TBT/N/CAN/419

Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pela Agência Canadense
de Inspeção de Alimentos (ACIA) (Canadian Food Inspection Agency CFIA), propondo Regulamento Técnico que trata da alteração das regras
para produtos de Maple (bordo)(Aceraceae) para modernizar a definição,
cor, etc. e alguns requisitos nas etiquetas do xarope de maple, no âmbito do
ordenamento canadense para Produtos Agrícolas (Canada Agricultural
Products Act) (23 páginas, disponíveis em Inglês e Francês).

G/TBT/N/CAN/420

Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pela Comissão Canadense
de Segurança Nuclear (Canadian Nuclear Safety Commission), propondo
Regulamento Técnico que trata das regras para embalagem e transporte de
substâncias nucleares (PTNSR) focados na segurança, saúde e segurança
do público e proteção do ambiente no que diz respeito às características
específicas relacionadas tais substâncias (46 páginas, disponíveis em
Inglês e Francês).

CHILE

G/TBT/N/CHL/275

Projeto de documento oficial do Chile emitido pelo Ministério da Energia
(Ministerio de Energía), propondo Regulamento Técnico que estabelece os

procedimentos para certificação para aparelhos para aquecimento de
líquidos de acordo com o escopo e campo de aplicação da Norma IEC
60335-2-15 (12 páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/CHL/276

Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério da Energia
(Ministerio de Energía), propondo Regulamento Técnico que estabelece os
procedimentos para certificação para sistemas de condutores e de
gerenciamento de cabos não metálicos flexíveis para instalações elétricas
de acordo com o escopo e campo de aplicação das normas IEC Nº. 61386-1
ed. 2.0 (2008-02) e Nº. 61386-22 ed. 1.0 (2002-02) (8 páginas, disponíveis
em espanhol).

G/TBT/N/CHL/277

Projeto de documento oficial do Chile, emitido pela Superintendência de
Eletricidade

e

combustíveis

(Superintendencia

de

Electricidad

y

Combustibles - SEC (Direction générale de l`électricité et des combustibles),
propondo

Regulamento

Técnico

PE

N°

1/27

que

estabelece

os

procedimentos para análise e/ou ensaios de segurança para bolsas de água
quente (elétricas) para uso doméstico (11 páginas, disponíveis em
espanhol).

COLÔMBIA

G/TBT/N/COL/105/Add.8

Adendo ao projeto de documento oficial da Colômbia, emitido pelo
Ministério do Comércio, Indústria e Turismo com o objetivo de informar a
alteração, do escopo, de vários parágrafos sobre oficinas de conversão e
certificação de conversão de veículos, previstos na Resolução Nº 0957, de
21 de Março de 2012, que trata do Regulamento Técnico direcionado a
oficinas, equipamentos e procedimentos para a conversão de veículos para
gás natural comprimido (CNGV), notificado em, 16 Abril 2012 como
documento G/TBT/N/COL/105/Add.3, por intermédio da Resolução Nº 2881,
de 1 de julho de 2014.

CORÉIA DO SUL

G/TBT/N/KOR/502

Projeto de documento oficial da Coreia do Sul emitido pela Agência de
Tecnologia e Normalização (Ministry of Food and Drug Safety) propondo a
revisão do Regulamento Técnico que trata do escopo de `quasi-drugs`
esclarecendo e especificando o alcance e a definição de `quasi-drugs, a fim
de evitar confusão para os consumidores (10 páginas, disponíveis em
coreano).

G/TBT/N/KOR/503

Projeto de documento oficial da Coreia do Sul emitido pela Agência de
Tecnologia e Normalização (Ministry of Food and Drug Safety) propondo a
revisão do Regulamento Técnico que trata da rotulagem de `quasi-drugs`
que será retirado do Regulamento para especificação e método de ensaio
para `quasi-drugs` passando a fazer parte de Regulamento específico para
Rotulagem de `quasi-drugs` (6 páginas, disponíveis em coreano).

G/TBT/N/KOR/504

Projeto de documento oficial da Coreia do Sul emitido pela Agência de
Tecnologia e Normalização (Ministry of Food and Drug Safety) propondo a
revisão do Regulamento Técnico que trata das regras para Revisão
Notificação e Aprovação de `quasi-drugs` para reclassificar os tipos de
máscaras cirúrgicas (2 tipos) e alterar o teor limite de flúor do creme dental
(11 páginas, disponíveis em coreano).

G/TBT/N/KOR/505

Projeto de documento oficial da Coreia do Sul emitido pela Agência de
Tecnologia e Normalização (Ministry of Food and Drug Safety) propondo a
revisão do Regulamento Técnico que trata das regras para aplicação do
ordenamento sobre Cosméticos para apoiar as empresas que estejam
compatíveis com `Boas Práticas de Fabricação (BPF)` com o objetivo de
melhorar o controle de qualidade e capacidade de produção de fabricantes
nacionais de cosméticos (5 páginas, disponíveis em coreano).

G/TBT/N/KOR/506

Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério da

Alimentação e Segurança de Medicamentos (Ministry of Food and Drug
Safety), propondo a revisão do Regulamento Técnico que trata das
Emendas às Normas de Produção e Gestão da Qualidade de Dispositivos
Médicos visando inspeções de conformidade, inspeções regulares e
esclarecer as terminologias relacionadas (125 páginas, disponível em
coreano).

G/TBT/N/KOR/507

Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pela Agência
Coreana de Tecnologia e Normalização (Korean Agency for Technology and
Standards (KATS), propondo Regulamento Técnico que trata da alteração
dos critérios para manuseio de aparelhos elétricos não-conformes, incluindo
acessórios de instalação e dispositivos de conexão, dispositivos de
proteção, critérios de manuseio para baterias, IT e equipamentos de
escritório (26 páginas, disponível em coreano).

G/TBT/N/KOR/508

Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pela Agência
Coreana de Tecnologia e Normalização (Korean Agency for Technology and
Standards (KATS) propondo Regulamento Técnico que trata da revisão dos
critérios de segurança para carrinhos sujeitos a auto-regulação para
adicionar requisitos de segurança para carrinhos ligados ao banco do carro
e excluir itens de ensaio desnecessários (65 páginas, disponíveis em
coreano).

G/TBT/N/KOR/509

Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério da
Terra, Infra-Estrutura e Transportes (Ministry of Land, Infrastructure and
Transport), propondo Regulamento Técnico que trata da eficiência no
consumo de energia, das emissões de gases de efeito estufa, economia de
combustível, etc. de veículos automotores (91 páginas, em coreano).

COSTA RICA

G/TBT/N/CRI/117/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial do Ministério da Economia,

Indústria e Comércio da Costa Rica - MEIC com o objetivo de informar que
em 9 de junho de 2011, foi notificado o Regulamento sobre Boas Práticas
de armazenagem, embalagem secundária e distribuição de medicamentos
por estabelecimentos farmacêuticos como G/TBT/N/CRI/117 que se aplica a
todos aos estabelecimentos, incluindo aqueles autorizados a executar a
embalagem secundária em particular a nova rotulagem de produtos
acabados e a embalagem secundária de produtos primários embalados,
mediante a autorização pelo laboratório proprietário ou pelo fabricante. Essa
notificação está sendo feita para fins de transparência, uma vez que
proporciona maior precisão e regras claras para os parceiros comerciais da
Costa Rica, com vista a facilitar o comércio de bens no país.

CROÁCIA

G/TBT/N/HRV/39

Projeto de documento oficial da Croácia emitido pelo Ministério da
Economia (Ministry of Economy) que propõe Regulamento Técnico que trata
dos requisitos técnicos relativos a padrões de pureza que têm de ser
cumpridos pelos artigos de metais preciosos ao processo de marcação, etc.
(16 páginas, disponíveis em croata e Inglês).

CUBA

G/TBT/N/CUB/13

Projeto de documento oficial de Cuba, emitido pelo Ministério do Comércio
Exterior e Investimento Estrangeiro (Instituto de Medicina Veterinária,
Institute of Veterinary Medicine, Ministerio de la Agricultura, Ministry of
Agriculture), propondo Regulamento Técnico (Resolución No. 121/93) que
estabelece as normas sanitárias que regem a importação de animais,
produtos de origem animal, produtos biológicos e materiais de qualquer
origem susceptíveis de prejudicar a saúde animal em Cuba que são
realizadas pelos turistas que chegam em território nacional, por qualquer
meio de transporte (4 páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/CUB/14

Projeto de documento oficial de Cuba, emitido pelo Instituto de Medicina
Veterinária (Instituto de Medicina Veterinária (Institute of Veterinary

Medicine) Ministerio de la Agricultura (Ministry of Agriculture), propondo
Regulamento Técnico (Resolución Nº. 346/86 (Resolution Nº. 346/86) que
rege a importação de animais, produtos de origem animal, produtos
biológicos e materiais de qualquer origem que são susceptíveis de
prejudicar a saúde animal em Cuba (5 páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/CUB/15

Projeto de documento oficial de Cuba, emitido pelo Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos (Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos), propondo
Regulamento Técnico (Resolución 655 del 7 de septiembre de 2009 del
Ministerio de la Construcción) que define as normas permitidas para os
equipamentos permitidos, encanamentos e valores de eficiência energética
que devem ter as bombas de água (sem especificação do número de
páginas).

G/TBT/N/CUB/16

Projeto de documento oficial de Cuba, emitido pelo Ministério da Saúde
Pública (Ministerio de Salud Pública (Ministry of Public Health), propondo
Regulamento Técnico (Resolución Ministerial Nº. 49 de 24 de mayo de
2001) que, altera a Resolução Nº 268 de 28 de dezembro de 1990,
incorporando certas substâncias ativas na lista de substâncias proibidas
(sem especificação do número de páginas).

G/TBT/N/CUB/17

Projeto de documento oficial de Cuba, emitido pelo Ministério da Saúde
Pública (Ministerio de Salud Pública (Ministry of Public Health), propondo
Regulamento Técnico (Resolución Ministerial Nº. 181 del 20 de noviembre
de 1995 (Ministerial Resolution Nº. 181 of 20 November 1995) que altera a
Resolução Nº 268 de 28 de dezembro de 1990, incorporando certas
substâncias ativas na lista de substâncias proibidas (sem especificação do
número de páginas).

G/TBT/N/CUB/18

Projeto de documento oficial de Cuba, emitido pelo Ministério da Saúde
Pública (Ministerio de Salud Pública (Ministry of Public Health), propondo
Regulamento Técnico (Resolución Ministerial Nº. 268 de 28 de Diciembre de

1990) que estabelece a proibição de certos ingredientes ativos de pesticidas
(sem a especificação do número de páginas).

G/TBT/N/CUB/19

Projeto de documento oficial de Cuba, emitido pelo Ministério de Energia e
Minas (Ministerio de Energía y Minas (MINEM), propondo Regulamento
Técnico (Resolución 136/09 del MINBAS) que estabelece e gerencia os
requisitos técnicos de eficiência energética para aparelhos de ar
condicionado, equipamentos de refrigeração, lâmpadas fluorescentes
compactas, ventiladores, máquinas de lavar, panelas de arroz, panelas de
pressão, ferros, fornos de micro-ondas e cafeteiras, importados, fabricados
ou montados no país por nacionais ou estrangeiros, para promover o uso
racional e eficiente de energia elétrica e a proteção dos consumidores (53
páginas, disponíveis em espanhol).

DINAMARCA

G/TBT/N/DNK/96

Projeto de documento oficial da Dinamarca, emitido pela Autoridade de
Segurança Tecnologica (Danish Safety Technology Authority), que propõe
Regulamento Técnico que altera o Decreto Executivo Nº 1035 de 17 de
Outubro de 2006, que trata do controle metrológico dos medidores usados
para medir o consumo de energia elétrica (2 páginas, disponíveis em
dinamarquês).

EGITO

G/TBT/N/EGY/64/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial do Egito, emitido pelo Instituto de
Normalização e Qualidade (Egyptian Organization for Standardization and
Quality), com o objetivo de informar a prorrogação do período para
comentários em relação ao documento G/TBT/N/EGY/64 (leite e produtos
derivados) que será acrescido de 30 dias adicionais. Observando que a
data de entrada em vigor é de seis meses a contar da data da aprovação do
Decreto Ministerial Nº 135/2014 de 24 de Fevereiro 2014, como afirmado na
notificação inicial

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

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 Nº.
135/2014) que determina os requisitos essenciais e critérios descritivos que
os produtores e importadores de queijo processado e queijo fundido devem
cumprir como indicado na norma ES 999/2013 (3 páginas, disponíveis em
árabe).

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

G/TBT/N/ARE/221

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 sistema de rotulagem
verde para dispositivos elétricos para água tais como chuveiros, torneiras, e
sistemas de descarga (13 páginas, disponíveis em inglês).

EQUADOR

G/TBT/N/ECU/12/Add.5

Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto
Equatoriano de Normalização (INEN), que tem como objetivo informar que a
alteração Nº2 à 1ª revisão (1R) do Instituto Equatoriano de Normalização
Regulamento Técnico (RTE INEN) Nº 010 sobre produtos cerâmicos. Louça,
outros artigos de uso doméstico e artigos de toucador, de produção nacional
ou

importados

e

comercializados

no

Equador,

notificado

como

G/TBT/N/ECU/12/Add.3, em 27 de novembro de 2013. A alteração foi
emitida mediante a Resolução 14 186 de 10 de Junho de 2014, publicada
no Jornal Oficial Nº. 275, de 25 Junho de 2014.

G/TBT/N/ECU/33/Add.4

Adendo ao Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto
Equatoriano de Normalização que tem como objetivo informar o Addendum
4 correspondente ao Regulamento Técnico RTE INEN 021 (2R) que trata de
cabos

e

fios

isolados

para

uso

elétrico

e

notificada

como

G/TBT/N/ECU/33/Add.1, de 21 de Abril de 2010, emitido nos termos da
Resolução Nº 14.260, de 26 de junho de 2014, emitido pelo subsecretário
do Ministério das Indústrias de Qualidade e Produtividade publicado no
Suplemento do Diário Oficial da União Nº 299, 29 de julho de 2014.

G/TBT/N/ECU/122/Add.1

Adendo ao Regulamento Técnico de emergência do Equador, emitido pelo
Instituto de Normalização - INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización),
com o objetivo de informar que Regulamento Técnico (PRTE INEN 096) que
trata da finalidade, escopo, definições, requisitos do produto, rotulagem,
marcação, amostragem, etc. para equipamentos para sinalização acústica
ou visual notificado preliminarmente como G/TBT/N/ECU/122 de 11 de
Dezembro de 2013, foi emitido nos termos da Resolução Nº 14 267, de 30
de junho de 2014, da Subsecretaria da Qualidade do Ministério da Indústria
e Produtividade e publicado no Suplemento do Jornal Oficial Nº 293, de 21
de julho de 2014.

G/TBT/N/ECU/141/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto
de Normalização - INEN, com o objetivo de informar que por meio deste
adendo Nº.2 ao Regulamento Técnico Emergencial do Instituto Equatoriano
de Normalização (RTE INEN) Nº 089, sobre ''Segurança dos brinquedos''
notificado mediante o documento G/TBT/N/ ECU/141, de 7 de Janeiro de
2014, foi emitida a Resolução N º 14 187, de 10 de junho de 2014, da SubSecretaria para a Qualidade do Ministério da Indústria e Produtividade,
publicada no Jornal Oficial n º 276 de quinta-feira 26 de junho de 2014.

G/TBT/N/ECU/175/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto
de Normalização - INEN, com o objetivo de informar que o Regulamento
Técnico emergencial (RTE INEN) Nº. 126 que trata de Jóias, incluindo
bijuterias, notificado por intermédio do documento G/TBT/N/ECU/175 de 17
de

Fevereiro

de

2014,

alterado

mediante

o

documento

G/TBT/N/ECU/175/Add.1 de 14 de Maio de 2014, foi revogado e substituído
pelo Regulamento Técnico emergencial do Instituto Equatoriano de
Normalização (RTE INEN Nº. 126), aprovado nos termos da Resolução Nº
14 308, publicada no Suplemento do Jornal Oficial Nº. 287 de 11 de julho de

2014.

G/TBT/N/ECU/249/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial do Equador emitido pelo Instituto de
Normalização Equatoriano (Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN)
com o objetivo de informar as alterações em relação ao Regulamento
Técnico

Emergencial

Eletrodomésticos

para

(RTE

INEN

Cocção

101)
por

que

trata

Indução,

de

Artefatos

notificado

como

G/TBT/N/ECU/249 em 12 maio de 2014, emitido nos termos da Resolução
Nº 14.183, de 04 de junho de 2014, emitido pelo subsecretário do Ministério
das Indústrias de Qualidade e Produtividade publicada no Registro Oficial
Nº 275 de 25 de junho de 2014.

G/TBT/N/ECU/262

Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de
Normalização (INEN - Instituto Ecuatoriano de Normalización), propondo
Regulamento Técnico ( PRTE INEN 234) que define o objetivo, escopo,
definições, classificação, requisitos do produto, amostragem, etc. para
bombas centrífugas industriais (6 páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/ECU/263

Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de
Normalização (INEN - Instituto Ecuatoriano de Normalización), propondo
Regulamento Técnico ( PRTE INEN 231) que define o objetivo; escopo,
definições, requisitos do produto, requisitos de rotulagem, amostragem, etc.
para quadros, painéis

controladores

programáveis

e

equipamentos

relacionados para comando elétrico ou distribuição de energia elétrica (6
páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/ECU/264

Projeto de documento oficial do Equador emitido pelo Instituto Equatoriano
de Normalização (INEN - Instituto Ecuatoriano de Normalización) propondo
Regulamento Técnico ( PRTE INEN 235) que define a finalidade, os
requisitos de rotulagem, amostragem, procedimentos para a avaliação da
conformidade, etc. para rever e atualizar as regras para válvulas de
segurança (6 páginas, disponíveis em espanhol). Válvulas de segurança

G/TBT/N/ECU/265

Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituo de
Normalização (INEN - Instituto Ecuatoriano de Normalización), propondo
Regulamento Técnico ( PRTE INEN 236) que define o objetivo, escopo,
definições, requisitos do produto, requisitos de rotulagem, amostragem, etc.
para cabos de energia isolados (6 páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/ECU/266

Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de
Normalização (INEN - Instituto Ecuatoriano de Normalización), propondo
Regulamento Técnico ( PRTE INEN 237) que define o objetivo, escopo,
definições, requisitos do produto, requisitos de rotulagem, amostragem, etc.
para cimentos asfálticos (6 páginas, disponíveis em espanhol)

G/TBT/N/ECU/267

Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de
Normalização (INEN - Instituto Ecuatoriano de Normalización), propondo
Regulamento Técnico ( PRTE INEN 238) que define o objetivo, escopo,
definições, classificação, requisitos do produto, requisitos de rotulagem,
amostragem, etc. para adesivos baseados em dispersões aquosas de
acetato de polivinila (6 páginas, disponíveis em espanhol)

G/TBT/N/ECU/268

Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de
Normalização (INEN - Instituto Ecuatoriano de Normalización), propondo
Regulamento Técnico ( PRTE INEN 241) que define o objetivo, escopo,
definições, requisitos do produto, requisitos de rotulagem, amostragem, etc.
para farinha de trigo e farinha de milho (6 páginas, disponíveis em
espanhol)

G/TBT/N/ECU/269

Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de
Normalização (INEN - Instituto Ecuatoriano de Normalización), propondo
Regulamento Técnico ( PRTE INEN 242) que, define: o objetivo, escopo,

definições, requisitos do produto, requisitos de rotulagem, amostragem, etc.
para vidros utilizados em edificações (6 páginas, disponíveis em espanhol)

G/TBT/N/ECU/270

Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de
Normalização (INEN - Instituto Ecuatoriano de Normalización), propondo
Regulamento Técnico ( PRTE INEN 243) que define o objetivo, escopo,
definições, requisitos do produto, requisitos de rotulagem, amostragem, etc.
para painéis de madeira compensada folheada (6 páginas, disponíveis em
espanhol)

G/TBT/N/ECU/271

Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de
Normalização (INEN - Instituto Ecuatoriano de Normalización), propondo
Regulamento Técnico (PRTE INEN 081) que define o objetivo; escopo;
definições; requisitos do produto; requisitos de rotulagem; amostragem; etc.
para tijolos refratários (Ladrillos refractarios) (6 páginas, disponíveis em
espanhol)

G/TBT/N/ECU/272

Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de
Normalização (INEN - Instituto Ecuatoriano de Normalización), propondo
Regulamento Técnico (PRTE INEN 244) que define o objetivo; escopo;
definições; requisitos do produto; requisitos de rotulagem; amostragem; etc.
para válvulas para árvore de natal (controle termostático) (5 páginas,
disponíveis em espanhol)

G/TBT/N/ECU/273

Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de
Normalização (INEN - Instituto Ecuatoriano de Normalización), propondo
Regulamento Técnico (PRTE INEN 245) que define o objetivo; escopo;
definições; requisitos do produto; requisitos de rotulagem; amostragem; etc.
para flanges e conexões para uso industrial (elemento que une dois
componentes de um sistema de tubulações, permitindo ser desmontado
sem operações destrutivas) (8 páginas, disponíveis em espanhol)

G/TBT/N/ECU/274

Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de
Normalização (INEN - Instituto Ecuatoriano de Normalización), propondo
Regulamento Técnico (PRTE INEN 246) que define o objetivo; escopo;
definições; requisitos do produto; requisitos de rotulagem; amostragem; etc.
para tubos de aço inoxidável (6 páginas, disponíveis em espanhol)

G/TBT/N/ECU/275

Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de
Normalização (INEN - Instituto Ecuatoriano de Normalización), propondo
Regulamento Técnico (PRTE INEN 247) que define o objetivo; escopo;
definições; classificação; requisitos do produto; requisitos de rotulagem;
amostragem; etc. voltado para a segurança e eficiência energética de
aquecedores de água (elétricos) instantâneos, sem tanque de acumulação
(17 páginas, disponíveis em espanhol)

G/TBT/N/ECU/276

Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de
Normalização (INEN - Instituto Ecuatoriano de Normalización), propondo
Regulamento Técnico (PRTE INEN 248) que define o objetivo; escopo;
definições; requisitos do produto; requisitos de rotulagem; amostragem; etc.
para paralelepípedos para pavimentos (6 páginas, disponíveis em
espanhol)

G/TBT/N/ECU/277

Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de
Normalização (INEN - Instituto Ecuatoriano de Normalización), propondo
Regulamento Técnico (PRTE INEN 249) que define o objetivo; escopo;
definições; requisitos do produto; requisitos de rotulagem; amostragem; etc.
para telhas cerâmicas (5 páginas, disponíveis em espanhol)

G/TBT/N/ECU/278

Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de
Normalização (INEN - Instituto Ecuatoriano de Normalización), propondo
Regulamento Técnico (PRTE INEN 250) que define o objetivo; escopo;

definições; requisitos do produto; requisitos de rotulagem; amostragem; etc.
para receptáculos sanitários (pias, lavatórios, banheiras, bidês, mictórios,
etc.) (5 páginas, disponíveis em espanhol)

ESTADOS UNIDOS

G/TBT/N/USA/698/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos emitido pelo
Departamento de Energia com o objetivo de informar a revisão da definição
de vida para lâmpadas do tipo LED (light emitting diode - LED lamps)
contidas neste documento que melhor se alinha com a definição legal de
vida contida no ordenamento de 1975 sobre a Política Energética e de
Conservação. Também propõe uma nova definição para o tempo para
apoiar a definição revista de vida. Finalmente, discute outras mudanças
necessárias aos regulamentos para apoiar as definições novas e revisadas.
Comentários serão aceitos até 4 de agosto de 2014.

G/TBT/N/USA/703/Add.3/Corr.1

Correção do adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos,
emitido pelo Departamento de Energia (Department of Energy (DOE)), com
o objetivo de informar a correção técnica em relação a regra final
estabelecendo métodos de ensaio para medir o consumo de energia em
dispositivos elétricos utilizados em aquecedores/boilers a gás, à óleo,
boilers elétricos e ventiladores modulares para circular o ar através de dutos
devido a erros, em que este documento retifica o erro acrescentando o
material removido inadvertidamente e, estabelece a vigência a partir de 3 de
julho de 2014.

G/TBT/N/USA/760/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo
Departamento de Transporte, com o objetivo de informar a regra final que
altera as regras da Administração Nacional para a Segurança do Tráfico
Rodoviário (National Highway Traffic Safety Administration - NHTSA), em
relação ao Regulamento Técnico que trata de requisitos de segurança e
modificações em veículos automotores com acomodação para deficientes
físicos para incluir uma nova isenção relativa ao padrão de segurança para
corrigir uma referência em relação ao padrão de lâmpadas, dispositivos

refletivos e equipamentos associados. A presente alteração entra em vigor
em 08 de setembro de 2014. Petições de reconsideração serão aceitos até
25 de agosto de 2014.

G/TBT/N/USA/794/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela
Agência de Proteção Ambiental, com o objetivo de informar que, em virtude
do surgimento de Números de Identificação Renováveis (Renewable
Identification Number - RIN) (Quality Assurance Program), usados pelos
refinadores de petróleo e importadores para demonstrar a conformidade
com as suas obrigações de volume de combustíveis renováveis (Renewable
Fuel Standards - RFS), fraudulentos resultando em maior dificuldade para
os produtores de combustíveis renováveis menores para vender seus RINs,
disposições regulamentares adicionais foram criadas para assegurar a
supervisão razoável de geração RIN, promover uma maior liquidez no
mercado e garantir a utilização dos volumes de combustíveis renováveis
necessários. A regra inclui um programa de garantia de qualidade voluntária
e disposições conexas destinadas a atender a esses objetivos. As
disposições da presente ação regulatória estarão em vigor a partir de 16 de
setembro de 2014.

G/TBT/N/USA/811/Add.3/Corr.1

Correção do adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos
emitido pela Agência de Proteção Ambiental (Environmental Protection
Agency) com o objetivo de informar as seguintes retificações, na regra do
documento 2014-06954, às páginas 23.414-23.886, na edição de segundafeira 28 abril, 2014 faça as seguintes correções Sec. 86.113-94 Fuel
Specifications. [Corrected] corrigido Às fls. 23695 faça as seguintes
correções, a primeira tabela às fls. 23695 foi corrigida conforme segue
Property Unit Type 2-D Reference procedure \1\ (i) Cetane Number.............
..............................

40-50........................

ASTM

D613

(ii)

Cetane

Index............. .............................. 40-50........................ ASTM D976 (iii)
Distillation range (A) IBP................... 340-400 (171.1-204.4)........ (B) 10 pct.
point......... 400-460 (204.4-237.8)........ (C) 50 pct. point......... [deg]F
([deg]C)............... 470-540 (243.3-282.2)........ STM D86 (D) 90 pct.
point......... 560-630 (293.3-332.2)........ (E) EP.................... 610-690 (321.1365.6) [Page 36658] (iv) Gravity.................. [deg]API...................... 3237........................

ASTM

D4052

(v)

Total

sulfur..............

ppm........................... 7-15......................... ASTM D2622 (vi) Hydrocarbon
composition

pct...........................27...........................

ASTM

D5186

Aromatics, minimum (Remainder shall be paraffins, naphthenes, and
olefins).

(vii)

Flashpoint,

min.........

[deg]F

([deg]C)...............

130

(54.4)................... ASTM D93 (viii) Viscosity.............. centistokes...................
2.0-3.2...................... ASTM D445 \1\ ASTM procedures are incorporated by
reference in Sec. 86.1. Sec. 1065.845 Response factor determination.
[Corrected] Às fls. 23813, faça as seguintes correções, o título para a tabela
chamada "Tabela 1 do cap. 1065,845 foi corrigida para ser lida conforme
descrito abaixo. A TABELA Table 1 of Sec. 1065.845--Default Values for
THC FID Response Factor Relative to Propane on a C1-Equivalent Basis
Sec. 1066.845 AC17 air conditioning efficiency test procedure. [Corrected]
Às fls. 23881 faça as seguintes correções http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR2014-06-30/html/C1-2014-06954.htm

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-

2014-06-30/pdf/C1-2014-06954.pdf

G/TBT/N/USA/842/Add.2/Corr.1

Corrigindo alterações no Adendo ao projeto de documento oficial dos
Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e Energias
Renováveis (OEERE) do Departamento de Energia (DOE) (Office of Energy
Efficiency and Renewable Energy/Department of Energy), com o objetivo de
informar a correção das alterações da regra final publicada em 21 de abril
de 2014, que alterou o procedimento de teste para geladeiras,
refrigeradores, congeladores e freezers (79 FR 22320). Devido a erros de
desenho, no documento listado incorretamente. Esta última regra corrige
esses erros e passa a vigorar a partir de 16 de julho de 2014.

G/TBT/N/USA/863/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo
Escritório de Eficiência Energética e Energias Renováveis (OEERE) do
Departamento de Energia (DOE) (Office of Energy Efficiency and
Renewable Energy (OEERE), Department of Energy (DOE), com o objetivo
de informar que de acordo com a alteração do ordenamento sobre a Política
de Energia e Conservação de Energia de 1975 (EPCA), o Departamento de
Energia dos EUA (DOE) deve prescrever normas de conservação de
energia para vários produtos de consumo, equipamentos industriais e
comerciais, incluindo ventiladores de fornos residenciais. DOE determinou
que os padrões de conservação de energia prescritos para esses produtos

são tecnologicamente viáveis e economicamente justificados e resultará na
conservação significativa de energia. A data de vigência desta regra será 02
de setembro de 2014.

G/TBT/N/USA/885/Add.1/Corr.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 a correção da regra final publicada no Federal
Register de 10 de Junho de 2014, sobre regras para fórmulas infantis,
estabelecendo requisitos de boas práticas de fabricação incluindo
auditorias, que estabelece os requisitos para os fatores de qualidade, altera
os nossos procedimentos de controle de qualidade, notificação, registro,
relatórios e requisitos para a fórmula infantil. Emitimos a regra final para
proporcionar maior proteção para as crianças que consomem produtos
obtidos por meio de fórmulas infantis. Neste documento, nós corrigimos
alguns erros que apareceram no preâmbulo da regra final, efetiva a partir de
15 de julho 2014.

G/TBT/N/USA/890/Add.1

O Departamento de Agricultura está adotando, como regra final, uma regra
provisória que isenta os tipos de batatas vermelhas sem os requisitos de
embalagem, qualidade, armazenamento, marcação, etc. exigidos no
ordenamento para o comércio de Washington e, nas regras para importação
de batatas no período de 2013-2014 e, para o período fiscal subsequente.
Nessa regra, continua em vigor a ação que exige que manipuladores de
tipos de batatas vermelhas apresentem relatórios durante o período da
isenção de regulação, visando a redução das despesas gerais da indústria e
aumento dos retornos líquidos aos produtores e manipuladores, embora
dando à indústria a oportunidade de explorar estratégias de marketing
alternativo, com vigência a partir de 21 de julho de 2014.

G/TBT/N/USA/891/Add.1

O Departamento de Agricultura (USDA) está adotando, como regra final,
uma regra provisória que flexibilizou o tamanho mínimo estabelecido para
as laranjas sujeitas ao Ordenamento para comercialização para as laranjas
e toranjas cultivadas no Baixo Vale do Rio Grande, no Texas e à regulação

de importação de laranja. Essa regra prevê remessas adicionais de laranjas
para atender a demanda do mercado, ajudando a maximizar os novos
embarques, em vigor a partir de 17 de julho de 2014.

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

Adendo ao 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 informar a
extensão do período para comentários sobre o Regulamento Técnico que
trata das regras para a distribuição e venda de produtos de tabaco, de
forma a permitir que as pessoas interessadas tenham tempo adicional para
enviar comentários até 8 de agosto de 2014.

G/TBT/N/USA/909

Projeto de documento oficial dos Estados Unidos emitido pelo Serviço de
Comercialização

Agrícola

(AMS),

do

Departamento

de

Agricultura

(Agricultural Marketing Service (AMS), (Department of Agriculture) propondo
Regulamento Técnico que trata da clarificação dos requisitos para Abacates
(4 páginas, disponíveis em Inglês)

G/TBT/N/USA/910

Projeto de documento oficial dos Estados Unidos emitido pela Agência de
Proteção Ambiental (Environmental Protection Agency (EPA) propondo
Regulamento Técnico que trata da atualização das regras de novos usos
significativos de Identidades químicas sobre o ordenamento para controle
de substâncias tóxicas (6 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/USA/911

Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de
Proteção Ambiental (Environmental Protection Agency (EPA), propondo
Regulamento Técnico que trata da disponibilização para o público e
solicitação

de

comentários

sobre

as

informações

complementares

específicas em apoio a regra proposta, intitulada `Normas de Desempenho`
para Aquecedores residenciais usando madeira, aquecedores residenciais
em que circula água quente através de tubos encaixados no piso de
concreto para aquecer a casa no inverno e aquecedores residenciais de

alvenaria que foi publicado em 3 de fevereiro de 2014 (3 páginas,
disponíveis em inglês).

G/TBT/N/USA/912

Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de
Proteção Ambiental (Environmental Protection Agency (EPA), propondo
Regulamento Técnico que trata da promulgação de significativas regras de
novos usos (SNURs) em relação ao ordenamento para o controle de
substâncias tóxicas (TSCA) para 13 substâncias químicas (12 páginas,
disponíveis em inglês).

G/TBT/N/USA/913

Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de
Proteção Ambiental (Environmental Protection Agency (EPA), propondo
Regulamento Técnico que trata da promulgação de novas regras de uso
significativo (SNURs) em relação ao ordenamento para o controle de
substâncias tóxicas (TSCA) para 43 substâncias químicas (22 páginas,
disponíveis em inglês).

G/TBT/N/USA/914

Projeto

de

documento

oficial

dos

Estados

Unidos,

emitido

pela

Administração da Segurança para Materiais Perigosos e Materiais para
Gasodutos (Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration PHMSA/ Department of Transportation - DOT), propondo Regulamento
Técnico que trata da alteração do Regulamento para o Transporte de
Materiais Perigosos, estabelecendo os requisitos que autorizam o transporte
de certos explosivos e outros materiais perigosos específicos em
embalagens a granel (RRR), usados em operações de detonação (27
páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/USA/915

Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão de
Segurança

de

Produtos

de

Consumo

(Consumer

Product

Safety

Commission), propondo Regulamento Técnico que trata das normas de
segurança para o produto de consumo durável para criança ou para bebês.
A Comissão propõe um padrão de segurança para `Sling Carriers` em

resposta ao estabelecido na Seção 104 (b) da notificação do Ordenamento
CPSIA (The Danny Keysar Child Product Safety Notification Act) que trata
do ordenamento de 2008 sobre a melhoria da segurança dos produtos de
consumo (11 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/USA/916

Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão de
Segurança de Produtos de Consumo (National Highway Traffic Safety
Administration (NHTSA), Department of Transportation (DOT), propondo
Regulamento Técnico que trata da identificação e registro de todos os tipos
de pneus, novos e recauchutados para veículos automotores vendidos nos
Estados Unidos mediante a utilização de Número de Identificação de Pneus
(Tire Identification Number - TIN) (13 símbolos para pneus novos e 7
símbolos para pneus recauchutados). (8 páginas, disponíveis em inglês)

FORMOSA (TPKM)

G/TBT/N/TPKM/148/Rev.1

Revisão do projeto de documento oficial de Formosa, emitido pela
Secretaria de Energia do Ministério da Economia (Bureau of Energy/Ministry
of Economic Affairs), propondo Regulamento Técnico que trata dos
requisitos de eficiência energética e inspeção de motores elétricos trifásicos
de indução, de baixa tensão, com rotor em gaiola de esquilo (4 páginas,
disponíveis em chinês e tradução em inglês disponível).

G/TBT/N/TPKM/161/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 em resposta ao pedido formulado por
certos membros do Ministério das Finanças decidiu prorrogar até 27 de
julho de 2014, a data final para comentários sobre a alteração do
Regulamento que, trata da rotulagem de bebidas alcoólicas.

G/TBT/N/TPKM/165

Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pela Administração de
Alimentos e Medicamentos do Ministério da Saúde e do Bem Estar (The

Bureau of Standards, Metrology and Inspection (BSMI)/Ministry of Economic
Affairs) que propõe Regulamento Técnico que trata da segurança dos
brinquedos para proteger os direitos dos consumidores e interesses. Todos
os brinquedos, se produzidos internamente ou importados do exterior,
devem estar em conformidade com os requisitos de inspeção antes de
serem liberados das instalações de produção ou da alfândega, tais como
limitação de Formamida (Formamide), Ftalatos (Phthalates), segurança
biológica com contagens de bactérias, etc. (3 páginas, disponíveis em
inglês).

G/TBT/N/TPKM/166

Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pela Administração de
Alimentos e Medicamentos do Ministério da Saúde e do Bem Estar (The
Bureau of Standards, Metrology and Inspection(BSMI)/Ministry of Economic
Affairs), que propõe Regulamento Técnico que trata da alteração da
Inspeção Legal de Produtos Têxteis (vestuário para bebês e acessórios de
vestuário), toalhas, blusas, vestuário, roupa de banho, roupa íntima, meias e
roupa de cama (15 páginas, disponíveis em Inglês).

G/TBT/N/TPKM/167

Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pela Administração de
Alimentos e Medicamentos do Ministério da Saúde e do Bem Estar (The
Bureau of Standards, Metrology and Inspection(BSMI)/Ministry of Economic
Affairs) que propõe Regulamento Técnico que trata do ordenamento legal
para inspeção de commodities especificamente de borrachas produzidas
internamente ou importados do exterior quanto a quantidade de Phthalates
(3 páginas, disponíveis em chinês, tradução em Inglês disponível).

G/TBT/N/TPKM/168

Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pela Administração de
Alimentos e Medicamentos do Ministério da Saúde e do Bem Estar (Food
and Drug Administration (FDA)/Ministry of Health and Welfare) que propõe
Regulamento Técnico que trata dos requisitos de rotulagem para alimentos
pré-medidos que contenham ingredientes de organismos geneticamente
modificados, requisitos de rotulagem para aditivos alimentares que
contenham ingredientes de organismos geneticamente modificados e
requisitos de rotulagem para alimentos não embalados que contenham

ingredientes de organismos geneticamente modificados (4 páginas,
disponíveis em chinês, tradução Inglês disponível).

GEORGIA

G/TBT/N/GEO/82

Projeto de documento oficial da Geórgia, emitido pelo Ministério da
Economia e do Desenvolvimento Sustentável (Ministry of Economic and
Sustainable Development of Georgia), propondo Regulamento Técnico
(Decreto Nº. 361 de 27 de Maio de 2014,) que trata da segurança nas
construções (9 páginas, disponíveis em georgiano).

G/TBT/N/GEO/83

Projeto de documento oficial da Geórgia, emitido pelo Ministério da Energia
(Ministry of Energy of Georgia), propondo Regulamento Técnico (Decreto Nº
257 de 26 de Março de 2014), que trata dos requisitos para dutos para o
transporte e exploração de gás (magistral gas pipelines equipment) com
segurança (13 páginas, disponíveis em georgiano).

HAITI

G/TBT/N/HTI/1

Projeto de documento oficial Do Haiti, emitido pelo Ministério do Comércio e
da Indústria (Ministère du Commerce de l`Industrie), propondo Regulamento
Técnico que trata da proibição de produção, importação, comercialização e
utilização de sacos de polietileno (polyéthylène) e de insumos e objetos de
poliestireno expandido (EPS ou cristal PS ou isopor) (polystyrène expansé)
(PSE ou PS cristal ou styrofoam) descartáveis para uso alimentar, como
pratos, copos, garrafas, sacos, copos e bandejas e vasilhas (3 páginas,
disponíveis em francês).

ISRAEL

G/TBT/N/ISR/808

Projeto de documento oficial de Israel emitido pelo Ponto Focal (Israel
WTO-TBT Enquiry Point) que propõe Regulamento Técnico que trata da

revisão pelo Ministério de Energia e Recursos Hídricos das regras para
fontes de energia (eficiência energética para motores elétricos de indução),
5774-2014. Estes regulamentos exigem o cumprimento de marcação
específica e eficiência energética (2 páginas, disponíveis em hebraico).

JAMAICA

G/TBT/N/JAM/42

Projeto de documento oficial da Jamaica, emitido pelo Escritório de
Normalização (Bureau of Standards Jamaica), propondo Regulamento
Técnico que trata dos requisitos de rotulagem dos pacotes de varejo de
pesticidas incluindo as instruções para precaução e advertência que devem
ser exibidas, levando em consideração a rotulagem de agrotóxicos com
relação ao Sistema Geral Harmonizado de Classificação (HS) e a
Rotulagem de Produtos Químicos (GHS) (38 páginas, disponíveis em
inglês).

JAPÃO

G/TBT/N/JPN/460

Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Economia,
Comércio e Indústria (Ministry of Economy, Trade and Industry), propondo
Regulamento Técnico que, trata do estabelecimento dos critérios sobre o
Uso Racional e Gestão adequada dos Fluorocarbonos (Fluorocarbons) de
forma a racionalizar o uso promovendo a conversão dos atuais produtos
designados

(ar

condicionado, espuma de uretano

-

materiais

de

construção), etc. (1 página, disponível em Inglês).

G/TBT/N/JPN/461

Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Saúde,
Trabalho e Bem-Estar (MHLW) (Ministry of Health, Labour and Welfare
(MHLW), propondo Regulamento Técnico sobre substâncias designadas e
seus usos adequados (Shitei Yakubutsu) (com efeitos prováveis sobre o
sistema nervoso central), ao abrigo da Lei Nº145/1960 que trata de
Assuntos Farmacêuticos (1 página, disponível em Inglês).

KUWEIT

G/TBT/N/KWT/224

Projeto de documento oficial do Kuwait, emitido pelo Departamento de
Normalização e Metrologia (Kuwait Standards & Metrology Department
(KUWSMD) propondo Regulamento Técnico que especifica as definições do
produto, os requisitos de qualidade, amostragem, métodos de ensaio,
transporte, armazenagem e rotulagem para Romãs (9 páginas, disponíveis
em inglês e, 11 páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/KWT/225

Projeto de documento oficial do Kuwait emitido pelo Departamento de
Normalização e Metrologia (Kuwait Standards & Metrology Department
(KUWSMD) propondo Regulamento Técnico que especifica as definições do
produto, os requisitos de qualidade, amostragem, métodos de ensaio,
transporte, armazenagem e rotulagem para peixe-defumado, peixedefumado-aromatizado,

peixe-defumado-desidratado

(12

páginas,

disponíveis em árabe).

G/TBT/N/KWT/226

Projeto de documento oficial do Kuwait emitido pelo Departamento de
Normalização e Metrologia (Kuwait Standards & Metrology Department
(KUWSMD) propondo Regulamento Técnico que especifica as definições do
produto, os requisitos de qualidade, amostragem, métodos de ensaio,
transporte, armazenagem e rotulagem para filés de peixe congelados
oferecidos diretamente para o consumo sem processamento (7 páginas,
disponíveis em inglês e, 8 páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/KWT/227

Projeto de documento oficial do Kuwait, emitido pelo Departamento de
Normalização e Metrologia (Kuwait Standards & Metrology Department
(KUWSMD) propondo Regulamento Técnico que especifica as definições do
produto, os requisitos de qualidade, amostragem, métodos de ensaio,
transporte, armazenagem e rotulagem para frutas cítricas enlatadas (8
páginas, disponíveis em inglês e, 11 páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/KWT/228

Projeto de documento oficial do Kuwait, emitido pelo Departamento de
Normalização e Metrologia (Kuwait Standards & Metrology Department
(KUWSMD), propondo Regulamento Técnico que incide sobre os requisitos
para tomates frescos da classe Lycopersicon esculentum da família das
Solanacea.

G/TBT/N/KWT/229

Projeto de documento oficial do Kuwait, emitido pelo Departamento de
Normalização e Metrologia (Kuwait Standards & Metrology Department
(KUWSMD), propondo Regulamento Técnico que trata de morangos em
conserva (enlatados).

G/TBT/N/KWT/230

Projeto de documento oficial do Kuwait, emitido pelo Departamento de
Normalização e Metrologia (Kuwait Standards & Metrology Department
(KUWSMD), propondo Regulamento Técnico que trata da definição do
produto, dos requisitos de qualidade, amostragem, métodos de ensaio,
transporte, armazenagem e rotulagem de tâmaras orgânicas, inteiras e préembaladas (13 páginas, disponíveis em inglês e, 13 páginas, disponíveis
em árabe).

G/TBT/N/KWT/231

Projeto de documento oficial do Kuwait, emitido pelo Departamento de
Normalização e Metrologia (Kuwait Standards & Metrology Department
(KUWSMD), propondo Regulamento Técnico que trata da definição do
produto, dos requisitos de qualidade, amostragem, métodos de ensaio,
transporte, armazenagem e rotulagem de leite de camelo (que se alimenta
de produtos orgânicos) `in natura` (8 páginas, disponíveis em árabe).

LETÔNIA

G/TBT/N/LVA/14

Projeto de documento oficial da Letônia emitido pelo Ministério da Saúde
(Ministry of Health) propondo Regulamento Técnico que altera a Lei que
trata das restrições à venda, propaganda e uso de produtos de tabaco,

impondo a proibição da venda de dispositivos para fumantes (cigarro
eletrônico) (1 página, disponível em Letão).

LITUÂNIA

G/TBT/N/LTU/24

Projeto de documento oficial da Lituânia, emitido pelo Ministério da
Agricultura (The Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania),
propondo Regulamento Técnico que trata da caracterização, produção,
vendas, apresentação de pão, produtos de padaria, pastelaria, bolos,
biscoitos e outras preparações, etc. (14 páginas, disponíveis em lituano).

G/TBT/N/LTU/25

Projeto de documento oficial da Lituânia, emitido pelo Ministério da
Agricultura (The Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania),
propondo Regulamento Técnico que trata da caracterização da produção,
apresentação e vendas de farinha (matéria-prima utilizada na produção)
para produtos de confeitaria (14 páginas, disponíveis em lituano).

MALÁSIA

G/TBT/N/MYS/44

Projeto de documento oficial da Malásia, emitido pelo Ministério do
Comércio Internacional e da Indústria (Ministry of International Trade and
Industry Malaysia), propondo Regulamento Técnico que trata da alteração
do ordenamento de 2012 sobre a proibição de importação de produtos
siderúrgicos e também especifica a forma de importação de produtos de
ferro e aço (31 páginas, disponíveis em Inglês e Malaio).

MÉXICO

G/TBT/N/MEX/226/Add.4

Adendo ao projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria
da Saúde com o objetivo de informar que em 28 de abril de 2014, foi
publicada no Diário Oficial de Federação (http://www.dof.gob.mx), a
alteração da tabela 5 do Regulamento NOM-131-SSA1-2012 que trata da

rotulagem, métodos de ensaio, disposições, especificações sanitárias e
nutricionais para alimentos e bebidas não alcoólicos para lactentes e
crianças, em vigor a partir de 29 de abril de 2014, conforme segue. Tabela
No. 5 Vitamina Límite mínimo/100 kcal Límite máximo/100 kcal Vitamina A
No aplica 740 µg ER(1) o 2442 U.I. Vitamina D No aplica 8,75 µg calciferol o
350 U.I. Vitamina E -TE(2) o 3 U.I.2mg -TE(2) o 12 U.I.8 mg

G/TBT/N/MEX/264/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria
de Economia (Secretaría de Economía), com o objetivo de informar que em
1 de Julho de 2014, foi publicado no Jornal Oficial (http://www.dof.gob.mx) o
regulamento NOM-090-SCFI-2014 que trata dos requisitos de segurança
para isqueiros portáteis, descartáveis ou recarregáveis, que entrará em
vigor 180 dias após a data da sua publicação no Jornal Oficial. Após a sua
entrada em vigor, este regulamento NOM-090-SCFI-2014 irá cancelar o
regulamento NOM-090-SCFI-2004 sobre requisitos de segurança para
isqueiros portáteis, recarregáveis ou descartáveis, publicado no Jornal
Oficial de 14 de dezembro de 2004.

G/TBT/N/MEX/266/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria
de Energia (Secretaría de Energía), com o objetivo de informar que em 2 de
julho de 2014, foram publicadas no Jornal Oficial (Diário Oficial)
(http://www.dof.gob.mx) as respostas aos comentários recebidos em relação
ao projeto NOM-001-ENER-2013 que trata de limites e métodos de ensaio
para mensurar a eficiência energética de bombas verticais tipo turbinas com
motores elétricos verticais externos (turbine-type vertical pumps with
external vertical electric motors), publicada em 06 de janeiro de 2014.

G/TBT/N/MEX/272

Projeto de documento oficial do México emitido pela Secretaria da Saúde
(Secretaría de Salud (Ministère de la santé) propondo Regulamento Técnico
que estabelece os critérios e especificações que irão observar os
produtores de alimentos e bebidas não alcoólicas embalados para atender
aos requisitos de informação a serem incluídos na parte frontal da
apresentação do produto. O texto estabelece as quantidades de referência
que devem ser observadas nos termos do artigo 25 º do Regulamento sobre

o controle sanitário de produtos e serviços, bem como os critérios e
características relacionadas à obtenção e uso do selo distintivo nutricional
(17 páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/MEX/273

Projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria da Saúde
(Secretaría de Energía (Ministry of Energy), propondo Regulamento Técnico
que estabelece procedimentos de Avaliação da Conformidade sobre o
Regulamento Mexicano NOM-001-SEDE-2012 para instalações elétricas
(uso) (16 páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/MEX/274

Projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria da Saúde
(Secretaría

de

Medio

Ambiente

y

Recursos

Naturales),

propondo

Regulamento Técnico que altera à norma oficial mexicana NOM-011CONAGUA-2000,
estabelecimento

sobre
de

a

conservação

especificações

e

dos

métodos

recursos
para

hídricos

e

determinar

a

disponibilidade média anual de recursos hídricos no país, (23 páginas,
disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/MEX/275

Projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de
Comunicações e Transporte (Secretaría de Comunicaciones y Transportes),
propondo

Regulamento

Técnico

(PROY-NOM-012-SCT-2-2014)

que

estabelece as especificações de peso, dimensões e capacidade dos
veículos a motor, federais, serviços auxiliares e transporte privado em
estradas de jurisdição federal, excluindo veículos tipo guindaste, grua, para
deslocamentos e salvamentos (22 páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/MEX/276

Projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de
Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento Rural, Pescas e Alimentação
(Secretaría

de

Agricultura,

Ganadería,

Desarrollo

Rural,

Pesca

y

Alimentación), propondo Regulamento Técnico (PROY-NOM-001-SAG/BIO2014) que estabelece as especificações gerais que devem atender a
rotulagem

em

função

do

conteúdo

de

organismos

geneticamente

modificados que são as sementes ou material vegetativo, destinados à
semeadura, cultivo e a produção agrícola; de acordo com os princípios,
objetivos e disposições obrigatórias legais (7 páginas, disponíveis em
espanhol).

G/TBT/N/MEX/277

Projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de
Economia (Secretaría de Economía), propondo Regulamento Técnico
(NOM-022-ENER/SCFI-2013) que define os requisitos de eficiência
energética e de uso de segurança para aparelhos de refrigeração comercial
independentes, estabelecendo os limites de consumo máximo de energia,
método de ensaio, requisitos de segurança para os usuários, etc, bem como
de rotulagem e marcação (59 páginas, disponíveis em espanhol).

NORUEGA

G/TBT/N/NOR/21

Projeto de documento oficial da Noruega emitido pela Direção para a
Proteção Civil (Norwegian Directorate for Civil Protection) propondo
Regulamento Técnico que altera o Regulamento relativo ao comércio com
fertilizantes, calcário etc., considerando que os requisitos de segurançanacionais para fertilizantes à base de nitrato de amónio com elevado teor de
azoto e considerando que algumas das provisões técnicas para todos os
fertilizantes de nitrato de amónio na área da UE estão harmonizados em
função da existência do registo, avaliação, autorização e restrição de
substâncias químicas (REACH) (2 páginas, tradução Inglês não oficial).

G/TBT/N/NOR/22

Projeto de documento oficial da Noruega, emitido pelo Ministério dos
Serviços de Saúde (Ministry of Health Care Services), propondo
Regulamento Técnico que estabelece novas disposições constantes do
Regulamento de Proteção Contra Radiações e Uso de Radiação (Nº 1380
de 29 de Outubro 2010), relativamente a ponteiras de laser (laser pointers)
com a exigência de uma licença para possuir, fabricar, importar, exportar,
usar ou vender ponteiras de laser na Noruega (2 páginas, tradução Inglês
não oficial).

NOVA ZELÂNDIA

G/TBT/N/NZL/66/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial da Nova Zelândia emitido pelo
Ministério da Defesa do Consumidor, das Medidas, do Serviço de
Segurança e do Produto para declarar de forma permanente bens como
pequenos ímãs com grande força magnética destinados ao uso pessoal,
doméstico ou uso doméstico. A definição dos critérios de tamanho e força
magnética foi feita com base na AS/ NZS.

G/TBT/N/NZL/69

Projeto de documento oficial da Nova Zelândia, emitido pela Agência de
padrões alimentares para a Austrália e Nova Zelândia (Food Standards
Australia New Zealand), que propõe Regulamento Técnico que trata da (2ª
chamada) submissão da Proposta P1025 da revisão do Código alimentar
para criar um instrumento que melhor atenda as necessidades e à eficácia,
apresentando de forma mais clara os requisitos em relação à conduta de
uma empresa do setor alimentar relativas à composição ou rotulagem de
alimentos (921 páginas, disponíveis em Inglês).

G/TBT/N/NZL/70

Projeto de documento oficial da Nova Zelândia, emitido pelo Ministério das
Indústrias

Primárias

Regulamento

Técnico

(Ministry
que

for

trata

Primary
dos

Industries),

requisitos

para

que

propõe

melhorar

o

monitoramento e fiscalização das exportações de fórmulas infantis
alimentos para crianças pequenas (MPI Discussion Paper n º 2014/32) (42
páginas, disponíveis em Inglês); adicionalmente trata de requisitos de
rotulagem para exportação de fórmulas infantis alimentos para crianças
pequenas, (MPI Discussion Paper n º 2014/31) (29 páginas, disponíveis em
Inglês).

OMÃ

G/TBT/N/OMN/159

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 exigências e padrões descritivos para licor de melaço utilizado em
algumas indústrias do tabaco, relacionadas com requisitos de embalagem,
transporte, armazenamento e rotulagem (4 páginas, disponíveis em Inglês;
5 páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/OMN/160

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 requisitos, embalagens de transporte, armazenamento e rotulagem para
mortadela preparada a partir de carne animal ou carne de aves (5 páginas,
disponíveis em Inglês; 10 páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/OMN/161

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 requisitos, embalagens de transporte e armazenamento para `Puffed
Grain` (produtos comerciais tipo grãos, criados por processo de extrusão)
próprios para o consumo humano (12 páginas, disponíveis apenas em
árabe).

G/TBT/N/OMN/162

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 requisitos de rotulagem nutricional referente ao valor máximo permitido
por porção de ácido graxo trans declarado na rotulagem nutricional (4
páginas, disponíveis em inglês e, 4 páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/OMN/163

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 da água potável (não engarrafada) adequada para

consumo humano (10 páginas, disponíveis em inglês e, 14 páginas,
disponíveis em árabe).

G/TBT/N/OMN/164

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 específicos incluindo embalagem, rotulagem, métodos de
ensaio para nabo (Brassica Rapa) (Turnip Brassica Rapa) (3 páginas,
disponíveis em inglês e, 6 páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/OMN/165

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 específicos incluindo embalagem, rotulagem para pasta de
azeitonas pretas (Mashed Black Olive) (3 páginas, disponíveis em inglês e,
6 páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/OMN/166

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
morangos em conserva (11 páginas, disponíveis apenas em árabe).

G/TBT/N/OMN/167

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 embalagem, transporte, armazenamento e rotulagem
para frutas cítricas enlatadas para o consumo humano (8 páginas,
disponíveis em Inglês; 11 páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/OMN/168

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 transporte embalagem, armazenamento e rotulagem
para óleos vegetais comestíveis (Parte 1), para o consumo humano direto
ou para reacondicionamento de óleos vegetais comestíveis (18 páginas,
disponíveis em Inglês; 26 páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/OMN/169

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 gerais, requisitos químicos, contaminantes metálicos, limites
de microbiologia, embalagem e rotulagem para alimentos dietéticos do tipo
geleia de baixa caloria (4 páginas, disponíveis apenas em árabe).

G/TBT/N/OMN/170

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 gerais, requisitos químicos, contaminantes metálicos,
monitoramento microbiológico, embalagem e rotulagem para alimentos
dietéticos do tipo macarrão com baixo teor de amido (4 páginas, disponíveis
apenas em árabe).

G/TBT/N/OMN/171

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
especifica as definições do produto, requisitos de qualidade, amostragem,
métodos de ensaio, transporte, armazenagem e rotulagem para suco de
frutas frescas, não pasteurizado (4 páginas, disponíveis apenas em árabe).

G/TBT/N/OMN/172

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
especifica os requisitos, exigências de exposição, embalagem, transporte,
armazenamento e rotulagem para tomates frescos (10 páginas, disponíveis
apenas em árabe).

G/TBT/N/OMN/173

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
especifica

as

definições

do

produto,

os

requisitos

de

qualidade,

amostragem, métodos de ensaio, transporte, armazenagem e rotulagem
para filés de peixe congelados (7 páginas, disponíveis em Inglês; 8 páginas,
disponíveis em árabe).

G/TBT/N/OMN/174

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
especifica as definições do produto, os requisitos gerais para alimentos
halal (permitidos ou legais em relação aos preceitos Islâmicos) tais como
transporte, armazenamento e rotulagem (7 páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/OMN/175

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
produtos lácteos com a adição de pro bióticos (micro-organismos que
trazem benefícios para a saúde) (7 páginas, disponíveis em Inglês; 7
páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/OMN/176

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 definições, características químicas, físicas, embalagem, amostragem,

métodos de análise, transporte, armazenamento e rotulagem de azeites e
óleos de bagaço de azeitona para consumo humano (10 páginas,
disponíveis em Inglês; 17 páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/OMN/177

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
especifica

as

definições

do

produto,

os

requisitos

de

qualidade,

amostragem, métodos de ensaio, transporte, armazenagem e rotulagem
para romã (9 páginas, disponíveis em Inglês; 11 páginas, disponíveis em
árabe).

G/TBT/N/OMN/178

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 o transporte, armazenamento, embalagens e rotulagem
de Harissa (pasta de pimenta vermelha usada na cozinha do Norte da
África) (7 páginas, disponíveis em Inglês; 8 páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/OMN/179

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

G/TBT/N/OMN/180

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 e rotulagem para polpa de tamarindo, obtida
de frutos maduros da planta de tamarindo (5 páginas, disponíveis em Inglês;

8 páginas, disponíveis em árabe).

SUÍÇA

G/TBT/N/CHE/177

Projeto de documento oficial da Suíça, emitido pelo Instituto Federal de
Metrologia (Federal Institute of Metrology (METAS) propondo Regulamento
Técnico que trata de regulamentação sobre instrumentos de medição de
energia elétrica e potência abrange medidores de energia elétrica ativa e
medidores de energia elétrica reativa bem como transformadores indutivos
e capacitivos. No caso de contadores de energia elétrica ativa houve a
transposição da Diretiva 2004/22/EC do Parlamento Europeu e do Conselho
de 31 de Março de 2004, sobre instrumentos de medição (MID) para o
direito suíço de forma a harmonizar os regulamentos técnicos da Suíça com
a de seu principal parceiro comercial. (25 páginas, disponíveis em francês e
alemão)

TRINIDAD E TOBAGO

G/TBT/N/TTO/112

Projeto de documento oficial de Trinidad e Tobago, emitido pela Agência de
Normalização propondo Regulamento Técnico (PCTTS 76: Parte 13: 20XX),
que trata dos requisitos de rotulagem para aparelhos elétricos destinados à
venda (2ª revisão) e rotulagem de embalagem de aparelhos elétricos (11
páginas, disponíveis em inglês).

UGANDA

G/TBT/N/UGA/419

Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de
Normalização

(Uganda

National

Bureau

of

Standards),

propondo

Regulamento Técnico que trata da regulamentação do meio ambiente
(2013) por meio da prescrição de medidas gerais para o controle da
poluição do ar visando impedir a poluição do ar e da degradação ecológica
e assegurar a proteção da saúde humana (55 páginas disponíveis em
inglês).

G/TBT/N/UGA/420

Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Autoridade Nacional
de Gestão Ambiental (NEMA) (National Environment Management Authority
(NEMA),

propondo

Regulamento

Técnico

(2014)

que

trata

da

regulamentação do meio ambiente por intermédio da prevenção, controle,
monitoramento de vazamento de petróleo em águas e em terra com o
estabelecimento de princípios básicos a serem observados em instalações,
plataformas e navios, etc. (171 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/UGA/421

Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Autoridade Nacional
de Gestão Ambiental (NEMA) (National Environment Management Authority
(NEMA), propondo Regulamento Técnico que trata da regulamentação do
meio ambiente por intermédio de auditorias ambientais para Avaliação de
Impacto Ambiental (27 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/UGA/422

Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Autoridade Nacional
de Gestão Ambiental (NEMA) (National Environment Management Authority
(NEMA), propondo Regulamento Técnico que trata da regulamentação do
meio ambiente por intermédio da prescrição de regulamentos e normas para
controle de ruído e vibração e preservar a qualidade do ambiente para os
seres humanos, incluindo a vida selvagem e edifícios (75 páginas,
disponíveis em Inglês).

G/TBT/N/UGA/423

Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Autoridade Nacional
de Gestão Ambiental (NEMA) (National Environment Management Authority
(NEMA), propondo Regulamento Técnico que trata da 1ª revisão da
regulamentação do meio ambiente por intermédio de regras para águas
residuais ou outros fluidos de origem no comércio de agricultura doméstica
ou de origem industrial, tratados ou não tratados e despejados diretamente
ou indiretamente no ambiente aquático (34 páginas, disponíveis em Inglês).

G/TBT/N/UGA/424

Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Autoridade Nacional
de Gestão Ambiental (NEMA) (National Environment Management Authority
(NEMA), propondo Regulamento Técnico que trata da 1ª revisão da
regulamentação Nacional para Avaliação de Impacto Ambiental (63 páginas,
disponíveis em Inglês).

G/TBT/N/UGA/425

Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Autoridade Nacional
de Gestão Ambiental (NEMA) (National Environment Management Authority
(NEMA), propondo Regulamento Técnico que trata da alteração da
regulamentação Nacional para Gestão de todas as categorias de resíduos
perigosos e não perigosos relacionados com a exploração de petróleo, gás,
extração, refino, transporte e outros assuntos relacionados (25 páginas,
disponíveis em Inglês).

UNIÃO EUROPEIA

G/TBT/N/EU/219

Projeto de documento oficial da União Europeia emitido pela Comissão
Europeia que propõe Regulamento da Comissão que altera os anexos II e
III do Regulamento (EC) n º 110/2008 do Parlamento Europeu e do
Conselho de 15 de Janeiro de 2008, relativo à definição, designação,
apresentação, rotulagem e proteção das indicações geográficas das
bebidas destiladas, para a inclusão de uma nova categoria de bebida
destilada aromatizada denominada `sloe-aromatised spirit` (Prunus spinosa)
ou `Pacharán` (4 páginas, disponíveis em Inglês).

G/TBT/N/EU/220

Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão
Europeia que propõe Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa a aparelhos a gás (COM (2014) com a intenção de substituir a
Diretiva 2009/142/EC por um regulamento para modificar algumas das suas
disposições, a fim de clarificar e atualizar o seu conteúdo. O regulamento
proposto está alinhado com as disposições da Decisão Nº 768/2008/EC
para a comercialização desses produtos (41 páginas + anexo de 24 páginas
disponíveis em Inglês, Francês e Espanhol).

G/TBT/N/EU/221

Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão
Europeia que propõe Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo a Equipamentos de Proteção Individual (COM (2014) 186 final) que
revoga e substitui a Diretiva 89/686/EEC com alterações e esclarecimentos
de algumas das disposições da diretiva existente e o alinhamento com o
disposto na Decisão Nº 768/2008/EC (36 páginas + Anexo de 33 páginas,
disponíveis em Inglês, Francês e Espanhol).

G/TBT/N/EU/222

Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão
Europeia que propõe Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo às instalações por cabo (COM (2014) 187 final) tais como
funiculares, gôndolas, teleféricos, etc. que substitui a Diretiva 2000/9/EC a
fim de melhorar a sua implementação. O regulamento proposto está
alinhado com as disposições da Decisão Nº 768/2008/EC (36 páginas +
Anexo de 24 páginas, disponíveis em Inglês, Francês e Espanhol).

G/TBT/N/EU/223
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão
Europeia que propõe Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera o anexo II da Diretiva 2014/40/EU para criar um acervo de
imagens de advertências para serem usadas em produtos de tabaco e
revoga a Diretiva 2001/37/EC (4 páginas + Anexo de 5 páginas, disponíveis
em Inglês, Francês e Espanhol).

G/TBT/N/EU/224
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão
Europeia que propõe Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera o anexo III do Regulamento (EC) Nº 1925/2006 do Parlamento
Europeu e do Conselho no que diz respeito a proibição de adição aos
alimentos ou uso no fabrico de alimentos de espécies de Ephedra (Ephedra
Species) e colocar Yohimbe (Pausinystalia Yohimbe (K. Schum) Pierre ex
Beille) sob escrutínio da União após avaliação científica pela Autoridade
Europeia para a Segurança dos Alimentos (4 páginas, disponíveis em
Inglês).

G/TBT/N/EU/225
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão
Europeia que propõe Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que diz respeito à recusa de autorização de certas alegações de saúde
sobre os alimentos que não se refiram a redução do risco de doença ou ao
desenvolvimento e a saúde das crianças de acordo com o artigo 18(5) do
Regulamento (EC) Nº 1924/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho de
20 de Dezembro de 2006, (4 páginas e, Anexo de 2 páginas, disponíveis em
Inglês).

G/TBT/N/EU/226

Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão
Europeia, que propõe Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera o anexo III da Diretiva 2014/32/EU, no que diz respeito aos
medidores de vazão de líquidos destinados à medição de volumes de água
limpa, fria ou aquecida no âmbito residencial, de uso comercial e industrial,
para a mudança de vazão para alinhá-lo com o padrão internacional OIML
(Recomendação 49-1:2013, ponto 4.1.4.) (5 páginas, disponíveis em
inglês).

G/TBT/N/EU/226/Corr.1

Correção do Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela
Comissão Europeia que propõe Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho retificando o ponto 6 da notificação que deve ser lido conforme
segue este projeto de diretiva altera a condição nominal de operação para a
mudança de vazão (Q3/Q1 ≥ 10) para o valor de caudal superior (Q3/Q1 ≥
40), que está atualmente na norma EN 45154 e alinhá-lo com o padrão
internacional Recomendação OIML 49 -1:2013, ponto 4.1.4.

G/TBT/N/EU/227

Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão
Europeia que propõe Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que trata da recusa de autorização para três alegações de saúde sobre
nutrição e sobre os alimentos, referentes ao desenvolvimento e a saúde das
crianças, de acordo com o artigo 17 (3) do Regulamento (EC) Nº1924/2006,

do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de Dezembro de 2006, (4
páginas + Anexo com 2 páginas, disponíveis em Inglês).

