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Barreiras Técnicas ao Comércio

Notificações da Organização Mundial do Comércio

Esta seção apresenta as mais recentes notificações encaminhadas à Organização Mundial do
Comércio (OMC) relativas á entrada em vigor de projetos de regulamentos técnicos e os
procedimentos de avaliação da conformidade associados, identificadas por país emissor e
número. Os textos completos dos regulamentos técnicos associados a estas notificações
poderão ser obtidos no site do Inmetro, no endereço www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas.
Caso o exportador deseje, poderá receber as notificações referentes aos países e produtos de
seu interesse, em português, por correio eletrônico, inscrevendo-se gratuitamente no serviço
Alerta Exportador!, disponível no site do Ponto Focal de Barreiras Técnicas às Exportações.
Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail barreirastecnicas@inmetro.gov.br.

ÁFRICA DO SUL
G/TBT/N/ZAF/171/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da África do Sul, emitido pelo Departamento de
Comércio e Indústria (Department of Trade and Industry), com o objetivo de informar que o
Regulamento Técnico notificado através do documento G/TBT/N/ZAF/171, que trata da
alteração da especificação obrigatória para Aparelhos Elétricos e Eletrônicos (VC 8055) - foi
publicado na versão final, pelo Ministro do Comércio e Indústria, no Diário do Governo Nº
38.128, Aviso Nº 835, de 31 de Outubro de 2014.
G/TBT/N/ZAF/175/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da África do Sul, emitido pelo Departamento de
Agricultura, Florestas e Pesca (Department of Agriculture, Forestry and Fisheries) com o
objetivo de informar que o Regulamento Técnico notificado através de G/TBT/N/ZAF/175, que
trata de regulamentos relativos à classificação, embalagem e marcação de arroz, destinados à
venda na República da África do Sul foi publicado pelo Ministério da Agricultura, Florestas e
Pescas como um cronograma no Diário do Governo Nº 38.159, Aviso Nº 866, em 07 de
novembro de 2014.

G/TBT/N/ZAF/183
Projeto de documento oficial da África do Sul, emitido pelo Departamento de Comércio e
Indústria (Department of Trade and Industry), propondo Regulamento Técnico (VC 9012) que
trata dos requisitos gerais para luminárias elétricas, incorporando fontes de energia elétrica,
disponíveis através dos canais normais de distribuição de varejo (9 páginas, disponíveis em
Inglês).

G/TBT/N/ZAF/184
Projeto de documento oficial da África do Sul, emitido pelo Departamento de Comércio e
Indústria (Department of Trade and Industry) propondo Regulamento Técnico (VC8023) que
trata dos requisitos gerais para os modelos de veículos a motor das categorias M2 e M3, e
micro-ônibus, não previamente registrados ou licenciados na África do Sul, concebidos ou
adaptados para operação na via pública (19 páginas, disponíveis em Inglês).
ARÁBIA SAUDITA
G/TBT/N/SAU/787/Corr.1
Correção ao projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita
para Normas, Metrologia e Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization SASO) com o objetivo de informar que o item 5 do documento notificado como
G/TBT/N/SAU/787, deve ser lido de acordo com o texto abaixo destacado em negrito: 5.
Title, number of pages and language(s) of the notified document: Draft for update of the
technical regulation No. SASO 2857/2014 "Vehicle Tires Rolling Resistance and Wet Grip
Requirements (14 pages + modification, in English). Projeto para a atualização do Regulamento
Técnico Nº SASO 2857/2014 sobre ''Requisitos para pneus para veículos quanto à resistência
ao rolamento e aderência ao pavimento molhado'' (14 páginas + de alteração, em Inglês).
G/TBT/N/SAU/788
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita para
Normas, Metrologia e Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization SASO), propondo atualização do Regulamento Técnico Nº. GSO 42:2003, que trata dos
requisitos gerais para veículos a motor (53 páginas, disponíveis em Inglês).
G/TBT/N/SAU/789
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pelo Ministério do Comércio e
Indústria/Assuntos de Comércio Exterior/Departamento de Negociações Internacionais (Ministry
of Commerce and Industry Foreign Trade Affairs/International Negotiations Department)
Decreto Ministerial Nº 176, de 2014/03/03, que fixa as regras restringindo os efeitos nocivos de
bebidas energéticas, mediante os requisitos para propaganda, armazenamento e rotulagem (3
páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/SAU/790
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de
Normalização, Metrologia e da Qualidade (SASO) Saudi Standards, Metrology and Quality
Organization (SASO) propondo Regulamento Técnico que especifica os métodos de ensaio
para cabos de borracha com isolamento de tensão nominal até 450/750 V - Parte 2 (49
páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/SAU/791
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de
Normalização, Metrologia e da Qualidade (SASO) Saudi Standards, Metrology and Quality
Organization (SASO) propondo Regulamento Técnico que especifica os requisites gerais para
cabos de borracha com isolamento de tensão nominal até 450/750 V - parte 1 (49 páginas,
disponíveis em inglês).
G/TBT/N/SAU/792
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de
Normalização, Metrologia e da Qualidade (SASO) Saudi Standards, Metrology and Quality
Organization (SASO) propondo Regulamento Técnico que trata de cabos de borracha com
isolamento de silicone de tensão nominal até 450/750 V - parte 3 (49 páginas, disponíveis em
inglês).

G/TBT/N/SAU/793
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de
Normalização, Metrologia e da Qualidade (SASO) (Saudi Standards, Metrology and Quality
Organization (SASO) propondo Regulamento Técnico que trata dos requisitos para fios e cabos
flexíveis com isolamento de tensão nominal até 450/750 V - parte 4: (42 páginas, disponíveis
em inglês)).
G/TBT/N/SAU/794
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de
Normalização, Metrologia e da Qualidade (SASO) (Saudi Standards, Metrology and Quality
Organization (SASO) propondo Regulamento Técnico que trata dos requisitos de cabos de
borracha para elevador com isolamento de tensão nominal até e incluindo 450/750 V: parte 5
(17 páginas, disponíveis em inglês)).
G/TBT/N/SAU/795
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de
Normalização, Metrologia e da Qualidade (SASO) Saudi Standards, Metrology and Quality
Organization (SASO) propondo Regulamento Técnico que trata dos requisitos de cabos de
borracha para processos de soldagem a arco com isolamento de tensão nominal até e
incluindo 450/750, V, parte 6 (13 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/SAU/796
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de
Normalização, Metrologia e da Qualidade (SASO) (Saudi Standards, Metrology and Quality
Organization - SASO) propondo Regulamento Técnico que especifica o padrão internacional de
resistência para o cobre (9 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/SAU/797
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de
Normalização, Metrologia e da Qualidade (SASO) (Saudi Standards, Metrology and Quality
Organization - SASO) propondo Regulamento Técnico que trata de recomendação relativa à
pureza do alumínio a ser utilizado no sistema de condutores elétricos em uma estação
geradora ou receptora para distribuição (5 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/SAU/798
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de
Normalização, Metrologia e da Qualidade (SASO) (Saudi Standards, Metrology and Quality
Organization - SASO) propondo Regulamento Técnico que trata dos requisitos do alumínio
tratado termicamente- liga de material de barramento/sistema de condutores elétricos em uma
estação geradora ou receptora para distribuição- Aluminum - Magnesium - Silicon (5 páginas,
disponíveis em inglês).
G/TBT/N/SAU/799
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de
Normalização, Metrologia e da Qualidade (SASO) (Saudi Standards, Metrology and Quality
Organization - SASO) propondo Regulamento Técnico que trata dos requisitos dos condutores
de alumínio duro `hard drawn` usados em redes de distribuição elétricas aéreas (9 páginas,
disponíveis em inglês).
G/TBT/N/SAU/800
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de
Normalização, Metrologia e da Qualidade (SASO) (Saudi Standards, Metrology and Quality
Organization - SASO) propondo Regulamento Técnico que trata de cabos isolados de borracha
de etileno-acetato de vinila resistente ao calor, de tensão nominal até 450/750 V - parte 7 (10
páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/SAU/801
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de
Normalização, Metrologia e da Qualidade (SASO) (Saudi Standards, Metrology and Quality
Organization - SASO) propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos para fio
condutor elétrico de alumínio temperado a ser comercializado (5 páginas, disponíveis em
inglês).
G/TBT/N/SAU/802
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de
Normalização, Metrologia e da Qualidade (SASO) (Saudi Standards, Metrology and Quality
Organization - SASO) propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos para fios
condutores de linhas aéreas de liga de silício alumínio e magnésio, destinado ao comércio (5
páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/SAU/803
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de
Normalização, Metrologia e da Qualidade (SASO) (Saudi Standards, Metrology and Quality
Organization (SASO)) propondo Regulamento Técnico que especifica os métodos de ensaio e
requisitos para sistemas de cabo de energia para instalações fixas, para tensões acima de 30
KV (Um = 36 KV) até (incluindo 150 KV) e aborda separadamente cabos e acessórios (137
páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/SAU/804
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de
Normalização, Metrologia e da Qualidade (SASO) (Saudi Standards, Metrology and Quality
Organization - SASO) propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos para cabos
e fios de baixa frequência, isolação e revestimento à base de polivinila - PVC - Parte 1 (17
páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/SAU/805
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de
Normalização, Metrologia e da Qualidade (SASO) (Saudi Standards, Metrology and Quality
Organization - SASO) propondo Regulamento Técnico que trata de cabos e fios com
isolamento e revestimento de PVC - Parte 2 Cabos de pares, triplos, quádruplos e quíntuplos
para instalações no interior (21 páginas disponíveis em inglês).
G/TBT/N/SAU/806
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de
Normalização, Metrologia e da Qualidade (SASO) (Saudi Standards, Metrology and Quality
Organization - SASO) propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos para
condutores elétricos aéreos trançados com fios redondos concêntricos cabeados em camadas
(65 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/SAU/807
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de
Normalização, Metrologia e da Qualidade (SASO) (Saudi Standards, Metrology and Quality
Organization - SASO) propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos para cabos
de potência com isolação extrudada e seus acessórios para tensões de 1 KV até 30 KV - Parte
4 requisitos para teste de acessórios para cabos com tensões nominais de 6 KV até 30 KV (62
páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/SAU/808
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de
Normalização, Metrologia e da Qualidade (SASO) (Saudi Standards, Metrology and Quality
Organization - SASO) propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos para cabos
de potência com isolação extrudada e seus acessórios para tensões de 1 KV até 30 KV - Parte

1 Cabos para tensões de 1 KV e 3 KV para instalações fixas, tais como redes de distribuição e
instalações industriais (110 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/SAU/809
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de
Normalização, Metrologia e da Qualidade (SASO) (Saudi Standards, Metrology and Quality
Organization - SASO) propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos para cabos
para aplicações que exijam alta flexibilidade, como cabos de borracha isolados, de tensão
nominal até e incluindo 450 / 750V (24 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/SAU/810
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita de
Normalização, Metrologia e da Qualidade (SASO) (Saudi Standards, Metrology and Quality
Organization - SASO) propondo Regulamento Técnico (Nº 29242/2014) que trata dos padrões
de Consumo Médio de Combustível Corporativo (CAFE) para todos os veículos leves
comercializados (no período de 1 de janeiro de 2016 até 31 de dezembro, 2020) (31 páginas,
disponíveis, sem a especificação do idioma).
BAREIN
G/TBT/N/BHR/363
Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Metrologia e Normalização
(Standards & Metrology Directorate - BSMD) propondo Regulamento Técnico (Gulf standard
GSO 1751) que especifica os requisitos para fermento em pó (6 páginas, disponíveis em
inglês; 7 páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/BHR/364
Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Metrologia e Normalização
(Standards & Metrology Directorate - BSMD) propondo Regulamento Técnico (Gulf standard
GSO 717) que especifica os requisitos para pimenta preta inteira ou moída (8 páginas,
disponíveis em inglês; 9 páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/BHR/365
Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Metrologia e Normalização
(Standards & Metrology Directorate - BSMD) propondo Regulamento Técnico (Gulf standard
GSO 838) que, especifica os requisitos para grão de bico cozido em conserva (7 páginas,
disponíveis em inglês; 8 páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/BHR/366
Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Metrologia e Normalização
(Standards & Metrology Directorate - BSMD) propondo Regulamento Técnico (Gulf standard
GSO 259) que especifica os requisitos para flocos de milho (8 páginas, disponíveis em inglês; 9
páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/BHR/367
Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Metrologia e Normalização
(Standards & Metrology Directorate - BSMD) propondo Regulamento Técnico (Gulf standard
GSO 670) que especifica os requisitos para óleo de semente de `Nigella Sativa` comestível (5
páginas, disponíveis em inglês e, 9 páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/BHR/368
Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Metrologia e Normalização
(Standards & Metrology Directorate - BSMD), propondo Regulamento Técnico (Gulf standard
GSO 2212) que, especifica os requisitos de rotulagem para pasta de soja fermentada (9
páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/BHR/369
Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Metrologia e Normalização
(Standards & Metrology Directorate - BSMD) propondo Regulamento Técnico que especifica os
requisitos para cenoura congelada (11 páginas, disponíveis em inglês e, 15 páginas,
disponíveis em árabe).
G/TBT/N/BHR/370
Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Metrologia e Normalização
(Standards & Metrology Directorate - BSMD) propondo Regulamento Técnico (Gulf Standard
GSO 05) que especifica os requisitos para quiabo fresco (5 páginas, disponíveis em inglês e 9
páginas disponíveis em árabe).
G/TBT/N/BHR/371
Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Metrologia e Normalização
(Standards & Metrology Directorate - BSMD) propondo Regulamento Técnico (Gulf Standard
No. 1971) que especifica os requisitos para as condições de higiene para as cantinas escolares
e alimentos manipulados (33 páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/BHR/372
Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Metrologia e Normalização
(Standards & Metrology Directorate - BSMD) propondo Regulamento Técnico que especifica os
requisitos para bebidas à base de hibiscus (4 páginas, disponíveis em inglês e, 8 páginas,
disponíveis em árabe).
G/TBT/N/BHR/373
Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Metrologia e Normalização
(Standards & Metrology Directorate - BSMD) propondo Regulamento Técnico (Gulf Standard
No. 1909) que especifica os requisitos para as condições de manipulação de alimentos prontos
para o consumo (13 páginas, disponíveis em inglês e, 18 páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/BHR/374
Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Metrologia e Normalização
(Standards & Metrology Directorate - BSMD) propondo Regulamento Técnico que especifica os
requisitos para azeitonas para servir à mesa (aperitivos) (15 páginas, disponíveis em inglês e
15 páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/BHR/375
Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Metrologia e Normalização
(Standards & Metrology Directorate - BSMD) propondo Regulamento Técnico (Gulf Standard
GSO 2138) que especifica os requisitos para chá e saquinho de ervas (8 páginas, disponíveis
em inglês e 11 páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/BHR/376
Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Metrologia e Normalização
(Standards & Metrology Directorate - BSMD) propondo Regulamento Técnico (Gulf Standard
GSO 2131) que especifica os requisitos para embalagem e rotulagem para abacate (10
páginas, disponíveis em inglês e, 11 páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/BHR/377
Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Metrologia e Normalização
(Standards & Metrology Directorate - BSMD) propondo Regulamento Técnico (Gulf Standard
GSO986) que especifica os requisitos obrigatórios de embalagem, armazenamento e
rotulagem que se encontram registados no Regulamento do Golfo GSO986 para frangos
congelados (Frozen Chicken) (10 páginas, disponíveis em inglês e, 9 páginas, disponíveis em
árabe).

BRASIL
G/TBT/N/BRA/116/Add.3
Este Adendo tem como objetivo informar que a Portaria 489, 04 de novembro de 2014,
publicada no Diário Oficial da União Nº 215, de 06 de novembro de 2014, que trata dos
procedimentos de avaliação de conformidade para brinquedos a serem cumpridos de acordo
com o Programa de Avaliação da Conformidade para Brinquedos, com foco na segurança,
revoga a Portaria Nº108, de 13 de junho de 2005, que estabeleceu a certificação obrigatória
para brinquedos no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, de acordo
com o documento G/TBT/N/BRA/116/ Add.1, a partir de 06 de novembro de 2018.
G/TBT/N/BRA/130/Add.1
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade
e Tecnologia (National Institute of Metrology, Quality and Technology - INMETRO) que tem
como objetivo informar que a Portaria Nº 489, de 04 de novembro de 2014, publicada no Diário
Oficial Nº 215, de 06 de novembro de 2014, propondo os procedimentos de avaliação da
conformidade para cumprir o Programa de Avaliação da Conformidade para Brinquedos,
revoga a Portaria Nº 133, de 15 de agosto de 2003, a partir de 06 de novembro de 2018.
G/TBT/N/BRA/259/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 a Portaria 489, 04 de
novembro de 2014, publicada no Jornal Oficial Nº 215, de 06 de novembro de 2014, propondo
procedimentos para avaliação da conformidade em cumprimento ao Programa de Avaliação da
Conformidade para Brinquedos, com foco na segurança, revoga a Portaria 369, de 27 de
setembro de 2007, que estabelece os requisitos adicionais para métodos de ensaio
toxicológicos para brinquedos comercializados no Brasil a partir de 06 de novembro de 2018.
G/TBT/N/BRA/339/Add.4
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia - Inmetro que tem como objetivo informar que a Portaria 489, de 04 de
novembro de 2014, (publicada no Diário Oficial Nº 215, de 06 de novembro de 2014) propondo
critérios para os Procedimentos de avaliação da conformidade para cumprir o Programa de
Avaliação da Conformidade de Brinquedos, revoga a Portaria 321, de 29 de outubro de 2009
(G/TBT/N/BRA/339/Add.1) bem como a Portaria 152, de 30 de abril de 2010
(G/TBT/N/BRA/339/Add.2) e a Portaria 117, de 10 de março de 2011
(G/TBT/N/BRA/339/Add.3) a partir de 06 de novembro de 2018.
G/TBT/N/BRA/343/Rev.2
Revisão ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia - Inmetro, com o objetivo de informar a melhoria do Regulamento que
trata dos requisitos para a avaliação da conformidade, notificado como documento
G/TBT/N/BRA/343/Rev.1, para incluir os requisitos específicos para cercas elétricas
energizadas, determinando que as cercas elétricas abrangidas pela norma IEC 60335-2-76,
devem cumprir os requisitos de segurança e controle de isolamento elétrico (4 páginas,
disponíveis em Português).
G/TBT/N/BRA/461/Rev.1
Revisão do projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia - Inmetro com o objetivo de informar que mediante a Portaria Nº 487,
04 de novembro de 2014, foi proposta nova redação para alguns itens bem como a inclusão de
outros no documento previamente notificado como G/TBT/N/BRA/461/Add.1, a fim de atualizar
e estabelecer critérios mais adequados para avaliar a conformidade de produtos de micro e
pequenas empresas, englobados pelo Programa de Avaliação da Conformidade para
Equipamento Solar para aquecimento de água (5 páginas, disponível em Português).

G/TBT/N/BRA/567/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
(Portaria Nº 576, de 28 de novembro de 2013) notificado como documento G/TBT/N/BRA/567,
foi aprovado como texto final, por intermédio da Portaria Nº 490, de 6 de novembro de 2014,
publicado no Jornal Oficial 216, de 7 de novembro de 2014, como a melhoria dos requisitos de
avaliação da conformidade no âmbito do Programa de Avaliação da Conformidade, do Sistema
de Vigilância em Saúde e da Política Nacional de Relações de Consumo, objetivando a
segurança, por meio de mecanismo de certificação.
G/TBT/N/BRA/612
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade
e Tecnologia (National Institute of Metrology, Quality and Technology - INMETRO) que
estabelece os critérios para os procedimentos de avaliação da conformidade, mediante a
Portaria Nº. 489, de 04 de novembro de 2014, a fim de cumprir o Programa de Avaliação da
Conformidade para Brinquedos através do mecanismo de certificação e às disposições
estabelecidas pelo Regulamento Técnico com o objetivo de prevenir acidentes de consumo (26
páginas, disponíveis em Português).

CANADÁ
G/TBT/N/CAN/333/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Departamento de Meio Ambiente do Canadá com o
objetivo de informar a alteração proposta notificada como G/TBT/N/CAN/333, de 23 de Março
de 2011, foi adotada em 07 de novembro de 2014, sobre as regras para ‘produtos que contém
mercúrio’. O presente Regulamento entrará em vigor um ano após a data da sua adoção em 7
de Novembro de 2015.
G/TBT/N/CAN/379/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Meio
Ambiente, com o objetivo de informar que as alterações ao Regulamento Técnico notificado
como documento G/TBT/N/CAN/379, (de 8 de Janeiro de 2013) que trata das regras de
emissão de gases de efeito estufa por parte de automóveis de passageiros e caminhões leves,
foram adotadas em 19 de setembro de 2014.
G/TBT/N/CAN/405/Rev.1/Add.1
Adendo à Revisão do projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Ministério da
Saúde (Department of Health), previamente notificada com o G/TBT/N/CAN/405/Rev.1, (de 26
de Agosto de 2014) com o objetivo de informar que a nova legislação atualiza o Ordenamento
sobre Alimentos e Drogas medicinais e se aplica a medicamentos e dispositivos médicos, a fim
de aumentar a segurança do paciente nas principais áreas de interesse por meio de medidas
como obrigação por parte das empresas farmacêuticas quanto à revisão dos rótulos para
refletir claramente a informação de risco à saúde, fazer ensaios adicionais em produtos,
quando os problemas são identificados como populações em situação de risco, incluindo a
notificação de reações adversas a medicamentos, etc. A Seção 4, inciso 6, (2) e a seção 10 e
11, do projeto de lei C-17, foram aprovadas em 5 de Novembro de 2014. A Seção 5, inciso 6,
(3) e a seção (4) do projeto de lei C-17, serão adotadas seis meses após a data em que as
alterações regulamentares subsequentes sejam publicadas no Jornal Oficial, Parte II.
G/TBT/N/CAN/432
Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pela Agência de Meio Ambiente (Industry
Canada), propondo Regulamento Técnico que trata da emissão de ato (Aviso nº SMSE-016-14)
de radiocomunicações que estabelece os requisitos de certificação para os transmissores de
rádio BRS (serviço de banda larga) via rádio e receptores na banda 25.002.690 MHz.

G/TBT/N/CAN/433
Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pela Agência de Saúde (Health Canada)
propondo Regulamento Técnico que trata de Aviso com proposta sobre a alteração do
ordenamento sobre tabaco (1 página, disponível em Inglês e Francês). Projeto de Regulamento
propondo alteração ao ordenamento sobre tabaco restringindo a utilização de aromatizantes
nos cigarros (2 páginas, disponíveis em Inglês e Francês).
G/TBT/N/CAN/433/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Canadá, emitido pela Agência de Saúde (Health
Canada) com o objetivo de informar que o texto completo da proposta de medida notificada
como G/TBT/N/CAN/433, trata da proposta sobre a alteração do ordenamento sobre tabaco
está disponível em: http://members.wto.org/crnattachments/2014/tbt/CAN/14_5159_00_e.pdf
http://members.wto.org/crnattachments/2014/TBT/CAN/14_5159_00_f.pdf
CHILE
G/TBT/N/CHL/292
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério da Saúde (Ministerio de Salud)
propondo Regulamento Técnico que trata de Projeto de Lei que adequa a legislação nacional
ao controle do tabaco, contendo informações quanto às restrições, para embalagem,
rotulagem, fabricação, venda, etc. que deverão seguir e incorporar os fabricantes,
comerciantes e distribuidores (sem especificação do número de páginas ou idioma).
CHINA
G/TBT/N/CHN/1061
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração de Normalização
(Standardization Administration of China - SAC), propondo Regulamento Técnico que trata de
pneus para automóveis de passageiros, quanto às marcações, indicador de desempenho e
banda de rodagem (8 páginas, disponíveis em chinês).
G/TBT/N/CHN/1062
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração de Normalização
(Standardization Administration of China - SAC), propondo Regulamento Técnico que trata de
pneus para caminhões, quanto às marcações, indicador de desempenho e banda de rodagem
(8 páginas, disponíveis em chinês).
G/TBT/N/CHN/1063
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração de Normalização
(Standardization Administration of China - SAC), propondo Regulamento Técnico que trata das
classificações, requisitos, métodos de ensaio, regras de inspeção, marcação, embalagem,
transporte e armazenamento de guarda-chuvas, aplicável aos guarda-chuvas portáteis e fixos
(9 páginas, disponíveis em chinês).
CINGAPURA
G/TBT/N/SGP/22
Projeto de documento oficial de Cingapura, emitido pela Agência de Utilidades Públicas PUB
(Public Utilities Board), propondo Regulamento Técnico que trata do Programa de Rotulagem
de eficiência das máquinas de lavar roupa de uso doméstico com a obrigatoriedade de registro
e rotulagem em relação ao padrão mínimo de eficiência de uso da água (sem especificação do
idioma ou do número de páginas).

CORÉIA DO SUL
G/TBT/N/KOR/536
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pela Divisão de Gestão Farmacêutica
Veterinária (Veterinary Pharmaceutical Management Division) propondo Regulamento Técnico
que trata de emenda à Classificação e designação de produtos veterinários, considerados de
atividade farmacológica mínima a moderada, para indicações específicas (quasi drugs) (9
páginas, disponíveis em coreano).
G/TBT/N/KOR/537
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério da segurança dos
alimentos e medicamentos (Ministry of Food and Drug Safety) propondo Regulamento Técnico
que trata de proposta de revisão das regras de rotulagem de alimentos a fim de esclarecer as
disposições existentes sobre os métodos de rotulagem de ingredientes (51 páginas,
disponíveis em coreano).
G/TBT/N/KOR/538
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério da segurança dos
alimentos e medicamentos (Ministry of Food and Drug Safety) propondo Regulamento Técnico
que trata de proposta de revisão do Regulamento de Avaliação e Autorização de Produtos
Biológicos, etc. (44 páginas, disponíveis em coreano).
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
G/TBT/N/ARE/240
Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes, emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology - ESMA) propondo
Regulamento Técnico que especifica as definições bem como, as responsabilidades do
fornecedor, procedimento de avaliação da conformidade, vigilância e monitorização do
mercado para cabos, para transmissão de dados e para comunicações (10 páginas disponíveis
em inglês).
G/TBT/N/ARE/241
Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes, emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology - ESMA) propondo
Regulamento Técnico que especifica os requisitos para a modificação de veículos de
passageiros, por meio da adição, substituição ou, alteração de equipamentos ou sistemas.
Aplicam-se a veículos usados e novos modificados (14 páginas disponíveis em inglês).
G/TBT/N/ARE/242
Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes, emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology - ESMA) propondo
Regulamento Técnico que se aplica à segurança de portas automáticas para uso doméstico,
análogo e aborda os riscos associados com o movimento da parte acionada (sem
especificação do idioma ou do número de páginas).
G/TBT/N/ARE/243
Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes, emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology - ESMA) propondo
Regulamento Técnico que se aplica aos equipamentos de proteção individual (EPI) para
garantir a proteção da saúde e segurança dos utilizadores (26 páginas, disponíveis em Inglês).

EQUADOR
G/TBT/N/ECU/44/Add.6
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Conselho Nacional de
Qualidade (Consejo Nacional de la Calidad - CONCAL) que tem como objetivo notificar a
Resolução 002-2014, CIMC do Comitê Interministerial de Qualidade, publicado no Jornal Oficial
(Registro Oficial) Nº 264, de 10 de Junho de 2014, que estabelece as "Diretrizes para garantir a
criação do sistema equatoriano da segurança dos produtos colocados no mercado (Directriz
para la creación del sistema ecuatoriano de garantía de comercialización de productos
seguros). Este texto tem como objetivo garantir a segurança dos produtos colocados no
mercado e prevê que o controle e fiscalização do mercado para garantir a qualidade e
segurança dos produtos disponíveis para os consumidores em território equatoriano.
G/TBT/N/ECU/104/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização INEN, (INEN - Instituto Ecuatoriano de Normalización) com o objetivo de informar que o
Regulamento Técnico (RTE INEN 012) que trata de transformadores de distribuição de energia
elétrica, notificado no documento G/TBT/N/ECU/104, de 30 de Outubro de 2013, emitido por
meio da Resolução N° 14 443, de 25 de Setembro de 2014, da Subsecretaria da Qualidade do
Ministério das Indústrias e da Produtividade, publicado no Registro Oficial) N° 364, de 29 de
Outubro de 2014.
G/TBT/N/ECU/111/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização INEN (INEN - Instituto Ecuatoriano de Normalización) com o objetivo de informar que o
Regulamento Técnico (RTE INEN 093) que trata de produtos cosméticos, notificado por
intermédio do documento G/TBT/N/ECU/111, de 19 de Novembro de 2013, emitido por meio da
Resolução Nº 14 458, de 14 de Outubro de 2014, da Subsecretaria da Qualidade do Ministério
das Indústrias e da Produtividade, publicado no Jornal Oficial Nº 367, de 4 de Novembro de
2014.
G/TBT/N/ECU/116/Add.3
Adendo ao Regulamento Técnico do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização - INEN,
com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico Emergencial (RTE) Nº. 093, que trata
de produtos cosméticos, notificado no documento G/TBT/N/ECU/116, de 22 de novembro de
2013, emitido nos termos da Resolução Nº 14 476, de 18 de Novembro 2014, publicado no
Jornal Oficial N.º 381, de 24 de novembro de 2014.
G/TBT/N/ECU/121/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 o
Regulamento Técnico (RTE INEN 102) que trata da revisão e atualização das Regras sobre
máquinas de triagem de agregados (Maquinas classificadoras de áridos, notificado mediante o
documento G/TBT/N/ECU/121, de 9 de Dezembro de 2013, foi emitido nos termos da
Resolução Nº 14 298, de 30 de junho de 2014, do Ministério da Indústria e Produtividade e
publicado no Jornal Oficial Nº. 311, de 14 de Agosto de 2014.
G/TBT/N/ECU/125/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 o
Regulamento Técnico (RTE INEN 091) que trata de 'Aparelhos de comutação de baixa tensão',
cuja versão preliminar foi notificada mediante o documento G/TBT/N/ECU/125, de 16 de
Dezembro de 2013, emitido nos termos da Resolução Nº 14 459, de 14 de outubro de 2014, do
Ministério da Indústria e Produtividade, publicado no Jornal Oficial N° 370, de 07 de novembro
de 2014.

G/TBT/N/ECU/177/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização INEN (INEN - Instituto Ecuatoriano de Normalización), com o objetivo de informar que o
Regulamento Técnico (RTE INEN 136) que trata de motocicletas, notificado como
G/TBT/N/ECU/177, de 17 de Fevereiro de 2014, emitido por intermédio da Resolução N° 14
456, de 14 de Outubro de 2014, da Subsecretaria da Qualidade do Ministério das Indústrias e
da Produtividade publicada no Registro Oficial N° 365, de 30 de Outubro de 2014.
G/TBT/N/ECU/228/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 que o
Regulamento Técnico (RTE INEN 198) que trata de 'recipientes de metal', cuja versão
preliminar foi notificada no documento G/TBT/N/ECU/228, de 22 de abril de 2014, foi emitido
nos termos da Resolução Nº 14 462, de 14 de Outubro 2014, do Ministério da Indústria e
Produtividade e publicado no Jornal Oficial N° 370, de 07 de novembro de 2014.
G/TBT/N/ECU/232/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 que o
Regulamento Técnico (RTE INEN 202) que trata de equipamentos de impressão e
digitalização, comercializados no país, cuja versão preliminar foi notificada, mediante o
documento G/TBT/N/ECU/232, de 22 de abril de 2014, emitido nos termos da Resolução Nº 14
460, de 14 de outubro de 2014, do Ministério da Indústria e Produtividade, publicado no Jornal
Oficial N° 370, de 07 de novembro de 2014.
ESTADOS UNIDOS
G/TBT/N/USA/679/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão de
Segurança dos Produtos destinados ao Consumo, com o objetivo de informar a decisão para
estender a suspensão da execução dos requisitos especiais de embalagem para venda no
balcão e a prescrição dos produtos que contenham o equivalente a 0,08, miligramas ou mais
de ''imidazoline'' (tetrahydrozoline, naphazoline, oxymetazoline, ou xylometazoline) em um
único pacote. As empresas que satisfaçam as condições têm até o dia 10 de junho de 2015,
em conformidade com os requisitos especiais de embalagem.
G/TBT/N/USA/848/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos emitido pela Administração de
Alimentos e Medicamento (Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE/ Department of
Energy - DOE) com o objetivo de informar que o DOE recebeu uma petição do Instituto de
Refrigeração Ar-Condicionado e Aquecimento (AHRI) solicitando a revogação de determinadas
partes da regra final para procedimentos de ensaios para aquecedores de água residenciais e,
comerciais publicados no Registro Federal, em 11 de Julho de 2014. O AHRI afirmou que estas
alterações aumentam o rigor das normas mínimas aplicáveis para aquecedores de água
residenciais em violação do estatuto e são desnecessárias para desenvolver um descritor de
energia uniforme, e não coincidem com as práticas da indústria. Comentários serão aceitos até
6 de janeiro de 2015.
G/TBT/N/USA/848/Add.2/Corr.1
Correção ao Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos emitido pela
Administração de Alimentos e Medicamento (Energy Efficiency and Renewable Energy OEERE/ Department of Energy - DOE) com o objetivo de informar que, as informações
contidas no documento G/TBT/N/EUA/848/ Add.2, são idênticas à contida no documento
G/TBT/N/EUA/868/Add.2. Portanto o documento notificado como G/TBT/N/EUA/848/Add.2 foi
considerado nulo.

G/TBT/N/USA/851/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido Serviço de Marketing
Agrícola/ Departamento de Agricultura (Agricultural Marketing Service (AMS), Department of
Agriculture - USDA) com o objetivo de informar a revisão do Regulamento Técnico que trata
dos padrões americanos para tipos de cebola, emitido ao abrigo do ordenamento sobre a
Comercialização Agrícola de 1946, com o objetivo de atualizar os padrões e representar com
mais precisão as práticas de marketing e para fornecer a indústria maior flexibilidade. Esta
revisão estará em vigor a partir de 24 de novembro de 2014.
G/TBT/N/USA/854/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de
Eficiência Energética e Energias Renováveis (OEERE) do Departamento de Energia (DOE)
com o objetivo de informar que o DOE vai realizar uma reunião pública em 9 de dezembro de
2014, para discutir e receber comentários sobre a análise preliminar, para fins de conservação
de energia, considerando os padrões para boilers comerciais, adicionalmente, comentários
escritos serão aceitos.
G/TBT/N/USA/861/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)
com o objetivo de informar que o DOE irá realizar uma reunião pública de dois dias em 18-19
de Novembro de 2014, para discutir dados e receber comentários para fins de estabelecimento
de padrões de conservação de energia para ventilador de teto. A reunião abordará os
resultados das análises preliminares realizadas pelo DOE para este produto. O DOE aceitará
comentários, dados e outras informações a respeito desta regulamentação antes ou depois da
reunião pública, até 30 de Dezembro de 2014.
G/TBT/N/USA/868/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de
Eficiência Energética e Energias Renováveis do Departamento de Energia (Office of Energy
Efficiency and Renewable Energy - OEERE, Department of Energy - DOE), com o objetivo de
informar que o DOE recebeu uma petição do Instituto de Refrigeração Ar-Condicionado e
Aquecimento (AHRI) solicitando a revogação de determinadas partes da regra final sobre
procedimentos de ensaios para aquecedores de água residenciais e comerciais, publicados no
Registro Federal em 11 de Julho de 2014. O AHRI afirmou que estas alterações aumentam o
rigor das normas mínimas aplicáveis para aquecedores de água residenciais em violação ao
estatuto e, são desnecessárias para desenvolver um descritor de energia uniforme e, não
coincidem com as práticas da indústria. Comentários serão aceitos até 6 de janeiro de 2015.
G/TBT/N/USA/922/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Serviço de Marketing
Agrícola (AMS), Departamento de Agricultura (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS),
Department of Agriculture (USDA), com o objetivo de informar a alteração dos requisitos
mínimos de qualidade previstos para a comercialização do abacate na Florida e faz uma
correção técnica para a regulamentação de importação de abacate. Para os abacates
importados, esta regra também faz uma correção técnica para a regulamentação de
importação para esclarecer que os requisitos mínimos de qualidade para os abacates
importados permanecem inalterados, a partir de 17 de novembro de 2014.
G/TBT/N/USA/929/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de
Eficiência Energética e Energias Renováveis - OEERE do Departamento de Energia (Office of
Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE, Department of Energy - DOE) com o
objetivo de informar que em 21 de novembro de 2014, o DOE irá realizar uma audiência
pública (Notice of Proposed Rulemaking (NOPR) (79 FR 60996) para discutir a proposta de
revisão do seu procedimento de ensaio, para fontes de alimentação externas e aceitará
comentários até 23 de Dezembro de 2014.

G/TBT/N/USA/933
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção Ambiental
(Environmental Protection Agency), propondo Regulamento Técnico que trata da promulgação
de regras para novos usos significativos, para certas substâncias químicas, no âmbito do
Ordenamento para o controle de substâncias tóxicas (20 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/USA/934
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência
Energética e Energias Renováveis (OEERE) do Departamento de Energia (Office of Energy
Efficiency and Renewable Energy - OEERE), Department of Energy (DOE), propondo
Regulamento Técnico que trata da revisão dos procedimentos de ensaio para kits de luz para
ventilador de teto, para atualizar os procedimentos atuais, substituindo as referências a
procedimentos de ensaio para lâmpadas, no âmbito do Programa para Conservação de
Energia (18 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/USA/935
Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Alimentos e
Medicamentos (FDA) / Serviço para a Saúde Humana - HHS) (Food and Drug Administration FDA), Health and Human Services - HHS) propondo regulamento Técnico que trata de
equipamentos médicos ortopédicos (sistemas rígidos de parafusos ortopédicos etc.) (11
páginas, disponíveis em inglês).
FILIPINAS
G/TBT/N/PHL/187
Projeto de documento oficial das Filipinas, emitido pelo Escritório de Normas Filipinas,
Departamento de Comércio e Indústria (Bureau of Philippine Standards, Department of Trade
and Industry) projeto de Regulamento Filipino (DPNs) 67:2014, que especifica os requisitos
para chapas de aço com revestimento metálico por imersão a quente para materiais de
cobertura em folhas ou em bobinas e se aplica a todos os perfis de folha de coberturas planas
(6 páginas, disponíveis em inglês).
FORMOSA (TPKM)
G/TBT/N/TPKM/163/Add.1
Adendo ao 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) com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico que
trata da alegação nutricional para Produtos Alimentares pré-medidos, notificado mediante o
documento G/TBT/N/TPKM/163, de 14 de maio de 2014, alterado em resposta aos
comentários recebidos de outros membros. As alterações principais consistem de adição dos
critérios de alegações nutricionais sobre o sódio contido nos alimentos, adição da definição de
produtos lácteos e revisão do embasamento do regulamento, etc. Outros comentários serão
aceitos até quinze dias após a data da notificação do presente documento.

G/TBT/N/TPKM/164/Add.1
Adendo ao 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) com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico que
trata da rotulagem nutricional de vitaminas, minerais, comprimidos e cápsulas pré-medidos
como notificadas pela G/TBT/N/TPKM/164, de 19 de junho de 2014, alterado em resposta aos
comentários recebidos de outros membros, quanto à adição da definição de vitaminas,
minerais e as cápsulas pré-embalados; revisão da forma de rotulagem; revisão do conteúdo da
rotulagem; adição dos valores de outros nutrientes diários de referência, etc. Comentários
serão aceitos até 15 dias contados a partir da data da notificação deste documento.

G/TBT/N/TPKM/171/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial de Formosa, emitido pelo Território Alfandegário
Separado de Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (The Separate Customs Territory Of Taiwan,
Penghu, Kinmen And Matsu) com o objetivo de informar que a alteração do artigo 3º do
Regulamento sobre Inspeção sistemática de alimentos importados, notificado em 18 de agosto
de 2014, (G/TBT/N/TPKM/171) foi promulgado e entrou em vigor a partir de 17 de Outubro de
2014.
G/TBT/N/TPKM/174/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial de Formosa, emitido pelo Ministério da Saúde e do
Bem Estar (Food and Drug Administration (FDA) Ministry of Health and Welfare) com o objetivo
de informar que o Regulamento Técnico notificado como G/TBT/N/TPKM/174, em 04 de
setembro de 2014, trata da rastreabilidade dos alimentos e de produtos relevantes foi
promulgado e entrou em vigor a partir de 27 de outubro de 2014.
G/TBT/N/TPKM/176/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial de Formosa, emitido pela Administração de Alimentos
e Medicamentos (FDA) /Ministério da Saúde e Bem-Estar (Food and Drug Administration FDA) /Ministry of Health and Welfare) com o objetivo de informar a promulgação em 7 de
Novembro de 2014, com vigência em 9 de novembro de 2014, o projeto de certificação de
saneamento e controle da segurança de empresas do setor alimentar e da Comissão de
Certificação de Regulamentos em 19 de Setembro de 2014, (G/TBT/N/TPKM/176).
G/TBT/N/TPKM/182
Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pela Administração da Saúde e Segurança
Ocupacional do ministério do Trabalho (The Bureau of Standards, Metrology and
Inspection/Ministry of Economic Affairs) que propõe Regulamento Técnico que trata do regime
de inspeção para capas de chuva para crianças, produzidas internamente ou importados do
exterior incluindo, 8 tipos (DMP, DEP, DBP, BBP, DEHP, DNOP, DINP, DIDP); 8 tipos de
metais pesados (Sb, As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se); Cordas e cordões de capuz e pescoço (2
páginas, disponíveis em chinês e, tradução em inglês, disponível).
G/TBT/N/TPKM/183
Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pelo Escritório de Normalização, Metrologia e
Inspeção/Ministério da Economia (The Bureau of Standards, Metrology and Inspection/Ministry
of Economic Affairs) que propõe Regulamento Técnico que trata da inspeção obrigatória de
combustível do tipo diesel automotivo (CNS 1471), nos termos do Ordenamento sobre a
inspeção de mercadorias, emitido pela Secretaria de Normalização, Metrologia e Inspeção
(BSMI) (3 páginas, disponíveis em chinês e tradução em inglês disponível).
G/TBT/N/TPKM/184
Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pelo Ministério da Saúde e Bem-Estar (Food
and Drug Administration (FDA) /Ministry of Health and Welfare) que propõe Regulamento
Técnico que trata de edital sobre (alimentos Nº 1031300231), para crianças com a
obrigatoriedade de rotulagem registrada e aprovada pelo Ministério da Saúde para facilitar a
identificação e acompanhamento (1página, disponível em Inglês; 1 página, disponível em
chinês).
G/TBT/N/TPKM/185
Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pela Administração de alimentos e
medicamentos (FDA);Ministério da Saúde e Bem-Estar (Food and Drug Administration (FDA)
/Ministry of Health and Welfare) que propõe Regulamento Técnico que trata de edital
(alimentos Nº.1031300232) relativo à rotulagem dos alimentos dietéticos especiais para
pacientes (3 páginas, disponíveis em Inglês; 2 páginas, disponíveis em chinês).

G/TBT/N/TPKM/186
Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pelo Ministério da Economia (Bureau of
Energy/Ministry of Economic Affairs) que propõe Regulamento Técnico que trata dos requisitos
para o padrão de desempenho energético mínimo e etiquetagem quanto à classe de eficiência
energética e controle de bebedouros que forneçam água potável na temperatura ambiente,
gelada e/ou quente (Chilled-Warm-Hot Drinking Water Dispensers) (5 páginas, disponíveis em
chinês, tradução em Inglês disponível).

G/TBT/N/TPKM/187
Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pelo Ministério da Saúde e do Bem Estar
(Food and Drug Administration/Ministry of Health and welfare) que propõe Regulamento
Técnico que trata de Ordenamento sobre a segurança dos alimentos quanto à obrigatoriedade
por parte dos importadores de alimentos e alimentos crus geneticamente modificados de
guardar os dados relevantes, documentos, arquivos eletrônicos ou dados sobre a importação
desses produtos (sem especificação do idioma ou do número de páginas).

G/TBT/N/TPKM/188
Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pelo Bureau de Energia/Ministério da
Economia (Bureau of Energy/Ministry of Economic Affairs) que propõe Regulamento Técnico
que trata da Conservação de Energia e Eficiência Energética para a Indústria Eletrônica (10
páginas disponíveis em Inglês).
G/TBT/N/TPKM/189
Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pelo Bureau de Energia/Ministério da
Economia (Bureau of Energy/Ministry of Economic Affairs) que propõe Regulamento Técnico
que trata dos requisitos mínimos de eficiência energética para aquecedores e armazenadores
de água elétricos, instantâneos (cinco páginas disponíveis em chinês, tradução em Inglês
disponível).
GUINÉ
G/TBT/N/GIN/1
Projeto de documento oficial da Guiné, emitido pelo Ministério da indústria, das Pequenas e
Médias empresas (MIPME) /Instituto de Normalização e Metrologia (Ministère de l`industrie
petite et moyenne entreprise(MIPME)/ Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie IGNM) propondo Regulamento Técnico que trata de Ordenamento - Arrêté
A/98/2269/MPSPIC/CAB/SGG aprovando três (3) regulamentos para cimento (2 páginas, em
francês). NG04-01-001(1998) - Controle de ligantes hidráulicos específico das características
especiais de cimento; NG04-01-002 (1998) - ligantes hidráulicos, verificação das qualidades
das entregas, marcações de embalagem, cimentos de uso tropical, composição especificação,
critérios de conformidade e de aplicação obrigatória para os produtores, comerciantes,
importadores e serviços públicos.
INDONÉSIA
G/TBT/N/IDN/86/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Indonésia, emitido pela Diretoria Geral de Indústria
de agrobase/Ministério da Indústria (Directorate General of Agro Based Industry, Ministry of
Industry) com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico que trata da aplicação
obrigatória do Padrão Nacional Indonésio para o café solúvel (SNI 2983: 2014) notificado como
G/TBT/N/IDN/86, de 22 de julho de 2014, foi estipulado por meio de Regulamento do Ministério
da Indústria N° 87/M-IND/PER 10/2014, entrará em vigor 9 (nove) meses após a sua
promulgação.

G/TBT/N/IDN/90
Projeto de documento oficial da Indonésia, emitido pela Diretoria de Abastecimento da Indústria
Química, Ministério da Indústria/Ministério da Indústria (Directorate of Downstream Chemical
Industry, Ministry of Industry) propondo Regulamento Técnico que trata da implementação do
padrão nacional Indonésio - SNI (Especificação e métodos de ensaio) para vidros utilizados na
construção (blocos de vidros) produzidos ou importados, distribuídos e comercializados no país
(SNI e Especificação Técnica: ISO 21690 SNI: 2013) (14 páginas, disponíveis em indonésio).
JAPÃO
G/TBT/N/JPN/469
Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar
(Ministry of Health, Labour and Welfare), propondo Regulamento Técnico adotado em função
de problemas urgentes que trata de substâncias designadas `Shitei Yakubutsu` e seus `usos
adequados` designados ao abrigo do ordenamento sobre Assuntos Farmacêuticos (Lei Nº145/
1960) (1 página, disponível em inglês).
G/TBT/N/JPN/470
Projeto de documento oficial do Japão, emitido pela Agência para os Consumidores (Consumer
Affairs Agency), propondo Regulamento Técnico que trata de novo padrão de rotulagem de
alimentos que permite alegações com base em evidências científicas, com notificação précomercialização sob a responsabilidade dos fabricantes e produtores (3 páginas, disponíveis
em inglês).
G/TBT/N/JPN/471
Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Agricultura, Florestas e
Pescas (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries), propondo Regulamento Técnico que
trata do esboço de programa de pontos de uso de madeira para a construção de casas de
madeira, obras interiores ou exteriores, usando certa quantidade de madeira (2 páginas,
disponíveis em inglês).
G/TBT/N/JPN/471/Corr.1
Correção ao Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Agricultura,
Florestas e Pescas (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries), com o objetivo de informar
que o item 3, do documento notificado como G/TBT/N/JPN/471, deve ser lido conforme escrita
em negrito (correção em negrito) Esta notificação é feita com a finalidade de compartilhamento
de informações, e sem prejuízo da aplicabilidade do Acordo TBT.
G/TBT/N/JPN/472
Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Agricultura, Florestas e
Pescas (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) propondo Regulamento Técnico que
trata da revisão dos padrões oficiais de fertilizantes comuns, estabelecendo o teor máximo
admissível de defensivos agrícolas e de agrotóxicos (1 página disponível em inglês).
G/TBT/N/JPN/473
Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Agricultura, Florestas e
Pescas (Ministry of Health, Labour and Welfare - MHLW), propondo Regulamento Técnico que
trata de proposta "Shitei Yakubutsu" de ordenamento sobre substâncias designadas e seus
"usos adequados" com base na cláusula sobre a proteção de qualidade, eficácia e segurança
dos produtos farmacêuticos, dispositivos médicos, produtos para regeneração e terapia celular,
produtos de terapia genética, e cosméticos nos termos da Lei Nº145/1960 (1 página, disponível
em Inglês).

KUWEIT
G/TBT/N/KWT/248
Projeto de documento oficial do Kuwait, emitido pelo Departamento de Normalização e,
Metrologia (Kuwait Standards & Metrology Department - KUWSMD), propondo Regulamento
Técnico que trata de cacau em pó e misturas de cacau em pó de baixo teor de gordura e
misturas de cacau em pó com açúcar com teor de gordura altamente reduzido (10 páginas,
disponíveis em inglês; 15 páginas, disponíveis em árabe).
G/TBT/N/KWT/249
Projeto de documento oficial do Kuwait, emitido pelo Departamento de Normalização e
Metrologia (Kuwait Standards & Metrology Department - KUWSMD) propondo Regulamento
Técnico que trata de pimenta branca (Piper nigrum L.) inteira ou em pó (6 páginas, disponíveis
em inglês; 6 páginas, disponíveis em árabe).
MAURÍCIO
G/TBT/N/MUS/4
Projeto de documento oficial de Maurício, emitido pelo Ministério da Energia e Serviços
Públicos (Ministry of Energy and Public Utilities) que propõe Regulamento Técnico que
especifica os requisitos para a etiquetagem para mensurar a eficiência energética dos
eletrodomésticos (40 páginas, disponíveis em Inglês)
MÉXICO
G/TBT/N/MEX/275/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do México, emitido pelo Ministério de Comunicações e
Transporte (Ministry of Communications and Transport) com o objetivo de informar que em 17
de outubro de 2014, publicado no Jornal Oficial (http://www.dof.gob.mx) as respostas aos
comentários recebidos a respeito do projeto mexicano de Regulamento PROY -NOM-012-SCT2-2014, sobre o peso máximo e dimensões para veículos de transporte rodoviário que circulam
em rodovias sob jurisdição federal, publicado em 11 de Junho de 2014.
G/TBT/N/MEX/275/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial do México, emitido pelo Ministério de Comunicações e
Transporte (Ministry of Communications and Transport) com o objetivo de informar que em 17
de outubro de 2014, publicado no Jornal Oficial (http://www.dof.gob.mx) as respostas aos
comentários recebidos a respeito do projeto mexicano de Regulamento PROY-NOM-012-SCT2-2014, sobre o peso máximo e dimensões para veículos de transporte rodoviário que circulam
em rodovias sob jurisdição federal, publicado em 11 de Junho de 2014.

OMÃ
G/TBT/N/OMN/189
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 abacate oferecido para o consumo direto (9
páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/OMN/189/Corr.1
Correção ao projeto de documento oficial do Omã emitido pelo Ministério da Indústria e do
Comércio (Ministry of Commerce & Industry; Directorate General for Specifications &
Measurements) com o objetivo de informar que o item cinco do Regulamento Técnico
notificado como G/TBT/N/OMN/189, deve ser lido como pasta de soja fermentada (9 páginas,
disponível apenas em Inglês). Please note that Box 5 in the notification G/TBT/N/OMN/189
should read as: 5.
Title, number of pages and language(s) of the notified document:
Fermented soybean paste (9 pages, available in English only).

G/TBT/N/OMN/190
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 que devem ser cumpridos por flocos
de milho (8 páginas, disponíveis em inglês; 9 páginas disponíveis em árabe).
G/TBT/N/OMN/191
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 variedades comerciais (cultivares) de abacate
(10 páginas, disponíveis em inglês; 11 páginas disponíveis em árabe).
PANAMÁ
G/TBT/N/PAN/69
Projeto de documento oficial do Panamá, emitido pela Direção Geral de Normas e Tecnologia
Industrial (Dirección de Normas y Tecnología Industrial Ministerio de Comercio e Indústrias)
propondo Regulamento Técnico (DGNTI COPANIT N° 25-389-99) que trata das especificações
para farinhas de trigo (10 páginas, disponíveis em espanhol).
G/TBT/N/PAN/70
Projeto de documento oficial do Panamá, emitido pela Direção Geral de Normas e Tecnologia
Industrial (Dirección de Normas y Tecnología Industrial) propondo Regulamento Técnico
(DGNTI COPANIT N° 26-399-99) que trata das especificações para pó para refrescos (9
páginas, disponíveis em espanhol).
G/TBT/N/PAN/71
Projeto de documento oficial do Panamá, emitido pela Direção de Normas e Tecnologia
Industrial (Dirección de Normas y Tecnología Industrial) propondo Regulamento Técnico
(DGNTI COPANIT N° 28-1999) que, trata das definições, características físicas e químicas de
milho em grãos para o consumo humano e/ou animal (7 páginas, disponíveis em espanhol).
G/TBT/N/PAN/72
Projeto de documento oficial do Panamá, emitido pela Direção de Normas e Tecnologia
Industrial (Dirección de Normas y Tecnología Industrial) propondo Regulamento Técnico
(DGNTI COPANIT N° 31-53) que, trata dos requisitos gerais de qualidade dos sucos e néctares
de frutas e vegetais enlatados (10 páginas, disponíveis em espanhol).
G/TBT/N/PAN/73
Projeto de documento oficial do Panamá, emitido pela Direção de Normas e Tecnologia
Industrial (Dirección de Normas y Tecnología Industrial) propondo Regulamento Técnico
(DGNTI COPANIT N° 37-2002) que trata dos requisitos metrológicos e técnicos para
instrumentos de pesagem não automáticos, que são sujeitos a controle metrológico (86
páginas, disponíveis em espanhol).
G/TBT/N/PAN/74
Projeto de documento oficial do Panamá, emitido pela Direção de Normas e Tecnologia
Industrial (Dirección de Normas y Tecnología Industrial) propondo Regulamento Técnico
(DGNTI COPANIT N° 40-312-99) que trata dos requisitos, amostras, embalagem, etc. para
açúcar mascavo (azúcar turbinado) (8 páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/PAN/75
Projeto de documento oficial do Panamá, emitido pela Direção de Normas e Tecnologia
Industrial (Dirección de Normas y Tecnología Industrial) propondo Regulamento Técnico
(DGNTI COPANIT N° 48-2001) que, trata dos requisitos gerais para blocos ocos de concreto
para uso estrutural e não estrutural (5 páginas, disponíveis em espanhol).
G/TBT/N/PAN/76
Projeto de documento oficial do Panamá, emitido pela Direção de Normas e Tecnologia
Industrial (Dirección de Normas y Tecnología Industrial) propondo Regulamento Técnico
(DGNTI COPANIT N° 62-2001) que trata dos requisitos, descrição, classificação de presuntos
elaborados a partir da carne de porco (7 páginas, disponíveis em espanhol).
G/TBT/N/PAN/77
Projeto de documento oficial do Panamá, emitido pela Direção de Normas e Tecnologia
Industrial (Dirección de Normas y Tecnología Industrial) propondo Regulamento Técnico
(DGNTI COPANIT N° 64-2002) que, trata dos requisitos, requisitos, características
organolépticas, coleta de amostras, ensaios, embalagem, rotulagem, etc., para óleos vegetais
comestíveis (sem especificação do número de páginas ou do idioma).
G/TBT/N/PAN/78
Projeto de documento oficial do Panamá, emitido pela Direção de Normas e Tecnologia
Industrial (Dirección de Normas y Tecnología Industrial) propondo Regulamento Técnico
(DGNTI COPANIT N°64-2002) que trata da terminologia e classificação da carne e produtos
derivados de gado bovino (4 páginas, disponíveis em espanhol).
G/TBT/N/PAN/79
Projeto de documento oficial do Panamá, emitido pela Direção de Normas e Tecnologia
Industrial (Dirección de Normas y Tecnología Industrial) propondo Regulamento Técnico
(DGNTI COPANIT N°74-2003) que trata dos requisitos do arroz com casca (paddy) (50
páginas, disponíveis em espanhol).
G/TBT/N/PAN/79/Corr.1
Correção ao projeto de documento oficial do Panamá, emitido pela Direção de Normas e
Tecnologia Industrial (Dirección de Normas y Tecnología Industrial) com o objetivo de informar
as correções dos itens 4,5,6,7 e 8 do Regulamento Técnico (DGNTI COPANIT N°74-2003)
notificado como G/TBT/N/PAN/79, que trata dos requisitos do arroz com casca (paddy), que
devem ser lidos conforme segue: 4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando
corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando
proceda, el número de partida de la ICS): 67.060 5.
Título, número de páginas e idioma(s)
del documento notificado: Reglamento técnico DGNTI COPANIT 74-2003. Tecnología de los
alimentos. Granos y cereales. Arroz en cáscara (6 páginas, en español) Regulamento Técnico
DGNTI COPANIT 74-2003. Tecnologia de alimentos. Grãos e cereais. Paddy (arroz com casca)
(6 páginas, disponíveis em espanhol). 6.
Descripción del contenido: Objeto, definición,
tipificación clasificación, designación, requisitos, toma de muestras, empaque y rotulado,
documentos de referencia. Âmbito de aplicação, definição, classificação, designação,
requisitos, amostragem, embalagem e marcação, documentos de referência. 7. Objetivo
y
razón de ser: Este reglamento técnico tiene por objeto establecer la terminología, las
características y las cantidades del arroz en cáscara, para sus transacciones comerciales. Este
regulamento técnico tem por objeto estabelecer a terminologia, características e quantidades
de arroz com casca, para suas transações comerciais. 8.
Documentos
pertinentes:
Norma DGNTI/COPANIT 401 Granos y cereales. Arroz en cáscara Resultados de muestreos.
Arroz, realizados en agosto de 2000 y abril de 2002 Información de Comité. Regulamento
DGNTI-COPANIT 401 grãos e cereais. Paddy Resultados de pesquisas. Arroz, feitas em
agosto de 2000 e abril de 2002, Comitê de Informação.

G/TBT/N/PAN/80
Projeto de documento oficial do Panamá, emitido pela Direção de Normas e Tecnologia
Industrial (Dirección de Normas y Tecnología Industrial) propondo Regulamento Técnico
(DGNTI COPANIT N°75-2002) que trata das definições, classificação, designação, requisitos,
amostragem, métodos de ensaio, embalagem, rotulagem, etc., do arroz branqueado. (sem a
especificação do número de páginas ou do idioma).
G/TBT/N/PAN/81
Projeto de documento oficial do Panamá, emitido pela Direção de Normas e Tecnologia
Industrial (Dirección de Normas y Tecnología Industrial) propondo Regulamento Técnico
(DGNTI COPANIT N°76-2003) que trata das definições, requisitos, características físicas, etc.,
para classes de padrões de massa E1 E2 E3 F2 M1 M2 M3 (23 páginas, disponíveis em
espanhol).
G/TBT/N/PAN/82
Projeto de documento oficial do Panamá, emitido pela Direção de Normas e Tecnologia
Industrial (Dirección de Normas y Tecnología Industrial) propondo Regulamento Técnico
(DGNTI COPANIT N°77-2007) que trata dos requisitos gerais para água engarrafada (9
páginas, disponíveis em espanhol).
G/TBT/N/PAN/83
Projeto de documento oficial do Panamá, emitido pela Direção de Normas e Tecnologia
Industrial (Dirección de Normas y Tecnología Industrial) propondo Regulamento Técnico
(DGNTI COPANIT N°78:1: 2003) que trata das especificações técnicas e metrológicas para
medidores de água a temperatura ambiente: Parte I (50 páginas, disponíveis em espanhol).
G/TBT/N/PAN/84
Projeto de documento oficial do Panamá, emitido pela Direção de Normas e Tecnologia
Industrial (Dirección de Normas y Tecnología Industrial) propondo Regulamento Técnico
(DGNTI COPANIT N° 80-2007) que trata dos requisitos para produtos de açúcar do tipo
rapadura (Panela) (14 páginas, disponíveis em espanhol).
G/TBT/N/PAN/85
Projeto de documento oficial do Panamá, emitido pela Direção de Normas e Tecnologia
Industrial (Dirección de Normas y Tecnología Industrial) propondo Regulamento Técnico
(DGNTI COPANIT N° 81-2009) que trata dos requisitos técnicos, do pessoal responsável pelo
sistema ferroviário, higiene e segurança do sistema de corrimão (sistema de barandas) (6
páginas, disponíveis em espanhol).
PERÚ
G/TBT/N/PER/63
Projeto de documento oficial do Peru, emitido pelo Instituto Nacional de Defesa da
Concorrência e Proteção da Propriedade Intelectual (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual) propondo Regulamento Técnico (PNMP 001 2014) que trata dos requisitos de
rotulagem de produtos pré-medidos (16 páginas, disponíveis em espanhol)
G/TBT/N/PER/64
Projeto de documento oficial do Peru, emitido pelo Ministério do Comércio Exterior e do
Turismo (Ministerio de Salud) propondo Regulamento Técnico que trata de proposta de diretiva
que regula as condições para a apresentação dos resultados de controle da qualidade de
produtos farmacêuticos e dispositivos médicos (7 páginas, disponíveis em espanhol).

QUÊNIA
G/TBT/N/KEN/54/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Organismo de Normalização,
com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico KS 2049:2006, que trata de
especificações para bebidas à base de soja foi alterado pela versão KS 2049:2014, devendo a
tabela 3, do item 4.2.1, ser lida conforme segue: Table 3 in clause 4.2.1 of KS 2049:2007
(Confirmed 2013) shall be amended to read as follows: SL No. Characteristic Limit Test
method i) E. coli per g Not detectable KS 05 220a) ii) Salmonella per 30g Not detectable
iii)
Staphylococcus aureaus per 30g
Not detectable iv)
Yeast
and
moulds per g 100
a) Methods for microbiological examination of foods
G/TBT/N/KEN/424
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização (Kenya Bureau
of Standards - KEBS) propondo Regulamento Técnico (DKS 2565:2014) que trata de produtos
químicos (trichloroiscyanuric acid) utilizados para preparar formulações comerciais para a
desinfecção de água de piscinas (8 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/KEN/425
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização (Kenya Bureau
of Standards - KEBS), propondo Regulamento Técnico (DKS 1797:2014) que especifica os
requisitos e métodos de ensaio para amaciadores domésticos (9 páginas, disponíveis em
inglês).
G/TBT/N/KEN/426
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização (Kenya Bureau
of Standards - KEBS), propondo Regulamento Técnico (KS 523-2:2014 - Parte 2) que
especifica os requisitos para flocos de cereais matinais, incluindo barras de cereais e muesli
cereal matinal popular à base de flocos de aveia crus, fruta e frutos secos (4 páginas,
disponíveis em inglês).
G/TBT/N/KEN/427
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização (Kenya Bureau
of Standards - KEBS) propondo Regulamento Técnico (KS 2570:2014) que especifica os
requisitos para monitorização e vigilância de Organismos Geneticamente Modificados e
Produtos Derivados - OGM para fins de cumprimento dos ordenamentos existentes e gerar
novas informações (12 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/KEN/428
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização (Kenya Bureau
of Standards - KEBS) propondo Regulamento Técnico emergencial (DKS 2582 - 1:2014)
Código de prática para a segurança de produtos químicos; Parte 1 - Código de Práticas para a
Segurança de Metanol que prescreve medidas de segurança destinadas a reduzir a um nível
tolerável, os riscos decorrentes do uso e má utilização razoavelmente previsível de metanol
para uso industrial e de uso laboratorial (6 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/KEN/429
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização (Kenya Bureau
of Standards - KEBS), propondo Regulamento Técnico (KS 28-3:2014) Cheese - Specification
Part 3 Gouda que prescreve os requisitos para queijo Gouda para consumo imediato ou para
posterior processamento (10 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/KEN/430
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização (Kenya Bureau
of Standards - KEBS) propondo Regulamento Técnico DKS 156 2014 (Revised edition) Caustic
Soda, (Edição Revisada) especificação analítica e técnica para Soda Cáustica. Prescreve os

requisitos e métodos de ensaio e amostragem para soda cáustica (NaOH) (10 páginas,
disponíveis em inglês).
G/TBT/N/KEN/431
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização (Kenya Bureau
of Standards - KEBS), propondo Regulamento Técnico KS 28-1: 2014, Cheese - Specification
Part 1 Especifica os requisitos gerais de queijos destinados ao consumo direto e/ou para
posterior processamento (15 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/KEN/432
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização (Kenya Bureau
of Standards - KEBS), propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos de
desempenho e métodos de ensaio para materiais de lâminas retro-refletoras para sinais de
trânsito (26 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/KEN/433
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização (Kenya Bureau
of Standards - KEBS) propondo Regulamento Técnico que especifica o grau para uso de
fosfato de cálcio na alimentação de animais (sem especificação do número de páginas e/ou do
idioma).
G/TBT/N/KEN/434
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização (Kenya Bureau
of Standards - KEBS) propondo Regulamento Técnico que especifica os requisitos e métodos
de ensaio para o alumínio utilizado para a embalagem de bebidas (13 páginas, disponíveis em
inglês).
G/TBT/N/KEN/435
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização (Kenya Bureau
of Standards - KEBS) propondo Regulamento Técnico (DKS 2580 2014) que especifica os
requisitos e métodos de ensaio para bebidas lácteas à base de frutas. O produto deve ser
distinguido de sucos de frutas e outras bebidas não alcoólicas à base de frutas, através de uma
rotulagem adequada (6 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/KEN/436
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização (Kenya Bureau
of Standards - KEBS) propondo Regulamento Técnico (DKS 2581) Kenya Standard que
prescreve a exigência e métodos de amostragem e ensaio para dois tipos de verniz para uso
interior em superfícies de madeira (18 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/KEN/437
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização (Kenya Bureau
of Standards - KEBS) propondo Regulamento Técnico (DKS 2583 2014) que trata do método
de ensaio para benzoato de denatónio em álcool (Denatonium Benzoate in Alcohol) (6 páginas,
disponíveis em inglês).

G/TBT/N/KEN/438
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização (Kenya Bureau
of Standards - KEBS), propondo Regulamento Técnico que trata dos requisitos e prescrevem
métodos de amostragem e de ensaio para chá da espécie Camellia sinensis (Linneaus) O.
Kuntze destinado ao processamento adicional de extratos de chá (11 páginas, disponíveis em
inglês).

TURQUIA
G/TBT/N/TUR/8/Rev.1
Revisão do projeto de documento oficial da Turquia, emitido pelo Ministério da Saúde (Ministry
of Health Turkish/ Medicines and Medical Devices Agency) com o objetivo de informar a
alteração do Regulamento Técnico (2014) sobre cosméticos para incluir disposições sobre as
substâncias químicas adicionais e disposições revistas sobre as substâncias existentes, com o
objetivo de alinhar o Regulamento de Cosméticos ora revisto, com o regulamento sobre
cosméticos da EU (EC 1223/2009) de 30 de novembro 2009 (206 páginas, disponíveis em
Turco). Comentários serão aceitos até 60 dias contados a partir da data da notificação.
G/TBT/N/TUR/58
Projeto de documento oficial da Turquia, emitido pelo Ministério da Alimentação, Agricultura e
Pecuária/Direção Geral de Controle de Alimentos (Ministry of Food, Agriculture and Livestock)
propondo Regulamento Técnico que trata de comunicado abrangendo as disposições relativas
às definições, características do produto, à rotulagem, bem como critérios para o controle de
bebidas energéticas (3 páginas, disponíveis em turco).
UNIÃO EUROPÉIA
G/TBT/N/EU/248
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia, propondo
Regulamento da Comissão que altera o Regulamento (EC) 244/2009, no que diz respeito aos
requisitos de concepção ecológica para as lâmpadas domésticas não direcionais e o
Regulamento (EC) 1194/2012, com relação aos requisitos de concepção ecológica para as
lâmpadas direcionais e diodo emissor de luz (lâmpadas LED), equipamentos relacionados para
esclarecer e alinhar a definição de produtos para fins especiais (9 páginas, disponíveis em
inglês).
G/TBT/N/EU/249
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia, propondo
Regulamento da Comissão que altera o Regulamento (UE) 432/2012, no que diz respeito à
autorização de uma alegação de saúde sobre os alimentos que não se refiram à redução do
risco de doença ou ao desenvolvimento e a saúde das crianças, de acordo com os artigos 18
(4) e 19 do Regulamento (EC) 1924/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de
Dezembro de 2006, sobre Nutrição e Saúde (4 páginas + 2 páginas do Anexo, disponíveis em
Inglês).

G/TBT/N/EU/250
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia, propondo
Regulamento da Comissão que altera os anexos II e VI do Regulamento (EC) Nº 1223/2009, do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos produtos cosméticos, visando proibir a
utilização de `3-Benzylidene Camphor` como filtro solar (UV) e excluindo-o da lista de filtros
solares UV autorizados no Anexo VI e adicionando-o à lista de substâncias proibidas no anexo
II do Regulamento (EC) N.º 1223/2009 (3 páginas + Anexo 2 páginas, disponíveis em inglês).
G/TBT/N/EU/251
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia, propondo
Regulamento da Comissão que diz respeito à rejeição de duas alegações de saúde sobre
alimentos referentes à redução do risco de doenças, de acordo com o artigo 17 (3), do
Regulamento (EC) N.º1924/2006, de 20 de Dezembro de 2006, sobre nutrição e alegações de
saúde sobre os alimentos (4 páginas + 2 páginas do Anexo, disponíveis em Inglês).
G/TBT/N/EU/252
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia, com o
objetivo de informar a emissão de alteração do anexo III do Regulamento (EC) Nº 1223/2009,
do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo aos produtos cosméticos visando restringir o

uso de nove substâncias corantes capilares, listando-as no anexo III do Regulamento (EC) N.º
1223/2009, e autorizar o `Thioglycolic acid` e seus sais (apenas para uso profissional) (4
páginas + 6 páginas do Anexo, disponíveis em Inglês).

G/TBT/N/EU/144/Rev.1
Revisão do projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia
(European Commission) com o objetivo de informar a alteração do Regulamento (EU) Nº
1169/2011, do Parlamento Europeu e do Conselho que trata da informação para os
consumidores e estabelece os princípios gerais que regem a informação sobre os alimentos,
em particular a rotulagem de alimentos no que diz respeito à definição de ''nanomateriais
artificiais'' (6 páginas, disponíveis em Inglês).
G/TBT/N/EU/251/Corr.1
Correção do projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia,
propondo Regulamento da Comissão que diz respeito à informação adicional no item 7, em
negrito "Proteção da saúde e segurança humana". E, a informação em negrito no item 11
"https://members.wto.org/crnattachments/2014/TBT/EEC/14_5185_01_e.pdf".
G/TBT/N/EEC/89/Add.10
Adendo ao projeto de documento oficial da União Europeia que tem como objetivo informar que
a Decisão da Comissão 2006/502/EC, exigindo que os Estados-Membros tomem medidas para
garantir que apenas os isqueiros à prova de crianças sejam colocados no mercado e proibir a
colocação no mercado de novidades em termos de isqueiros. A decisão foi estabelecida no
âmbito do artigo 13º, da Diretiva 2001/95/EC, relativa à Segurança Geral dos Produtos (DGSP)
e a sua prorrogação é valida por um período de 12 meses.

