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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INMETRO
Barreiras Técnicas ao Comércio

Notificações da Organização Mundial do Comércio

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

ÁFRICA DO SUL

G/TBT/N/ZAF/175

Projeto de documento oficial da África do Sul, emitido pelo Departamento de Agricultura,
Florestas e Pesca (Department of Agriculture, Forestry and Fisheries), propondo Regulamento
Técnico que trata das regras relativas à classificação, embalagem e marcação de arroz
destinado à venda na República da África do Sul, nos termos do ordenamento sobre normas
para produtos agrícolas de 1990 (ordenamento nº 11 de 1990) (12 páginas, disponíveis em
inglês).

ARÁBIA SAUDITA

G/TBT/N/SAU/720

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 (parte 6) que trata da especificação de placas
laminadas de Rigid polyisocyanurate (PIR) and polyurethane (PUR) utilizadas como isolamento
térmico em pisos (11 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/SAU/721

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 aditivos permitidos para uso em produtos
alimentares (290 páginas, disponíveis em inglês e 287 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/SAU/722

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 (parte 1) que trata da especificação de placas
laminadas de Rigid polyisocyanurate (PIR) and polyurethane (PUR) utilizadas como isolante
térmico para acabamento de paredes em construções (12 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/SAU/723

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 (parte 3) que trata da especificação de placas
laminadas de Rigid polyisocyanurate (PIR) and polyurethane (PUR) utilizadas como isolamento
térmico em lajes sobre camada impermeabilizante, sob telhados (15 páginas, disponíveis em
inglês).

G/TBT/N/SAU/724

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 (parte 5) que trata da especificação de placas
laminadas de Rigid polyisocyanurate (PIR) and polyurethane (PUR) utilizadas como isolamento
térmico em lajes sob ou entre vigas, sob telhados inclinados (11 páginas, disponíveis em
inglês).

G/TBT/N/SAU/725

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 (parte 2) que trata da especificação de placas
laminadas de Rigid polyisocyanurate (PIR) and polyurethane (PUR) utilizadas como isolamento
térmico em revestimentos de paredes internas e tetos (12 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/SAU/726

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 (parte 4) que trata da especificação de placas
laminadas de Rigid polyisocyanurate (PIR) and polyurethane (PUR) utilizadas como isolamento
térmico em telhados sob membrana não betuminosa (12 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/SAU/727

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 ASTM C516:2013 que trata da especificação,
procedimentos de ensaios, requisitos de propriedades físicas, químicas de vermiculita
expandida ou esfoliada para isolamento térmico (7 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/SAU/728

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 ASTM C549 - 06(2012) que trata da especificação,
composição e propriedades físicas de perlita expandida para isolamento. A especificação
também inclui os processos de ensaio pelo qual a aceitabilidade do material é determinada (4
páginas disponíveis em inglês).

G/TBT/N/SAU/729

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 EN 998-1:2010 que trata da especificação para
argamassas para alvenaria - Parte 1: reboco e argamassa, à base de ligantes inorgânicos para
revestimento externo e interno (reboco) (paredes, tetos, colunas, etc.) (41 páginas, disponíveis
em inglês).

G/TBT/N/SAU/730

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 EN 13167:2012 que trata da especificação dos

requisitos para vidros celulares usados em sistemas de isolamento térmico para edifícios,
fabricados na forma de placas ou painéis de celulose (CG) (41 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/SAU/731

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 da especificação dos requisitos para
produtos usados em sistemas de isolamento térmico para edifícios. Os produtos são fabricados
em lã mineral (MW) na forma de cobertor/esteira, etc. (46 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/SAU/732

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 gerais a serem cumprido por
xarope de frutas concentrado (42% e 55%) que é usado na fabricação de alimentos (7 páginas,
disponíveis em árabe e 6 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/SAU/733

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 substitutos do açúcar (edulcorantes)
permitidos para uso em alimentos de baixo valor energético, como adoçantes, alimentos sem
adição de açúcar e alimentos dietéticos. (15 páginas, disponíveis em árabe e 9 páginas,
disponíveis em inglês).

G/TBT/N/SAU/734

Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitido pela Organização Saudita para
Normas, Metrologia e Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization SASO), propondo Regulamento Técnico (Nº. 28369:2014) que trata de requisitos mínimos de
todos os pneus novos, importados, produzidos ou vendidos no Reino da Arábia Saudita quanto
a resistência ao rolamento e máxima aderência em pavimentos molhados (7 páginas,
disponíveis em inglês).

BAREIN

G/TBT/N/BHR/326

Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Metrologia e
Normalização/Ministério da Indústria e Comércio (Standards & Metrology Directorate BSMD/Ministry of Industry and Commerce), propondo Regulamento Técnico que trata dos
requisitos de embalagem e rotulagem, de acordo com as regras GSO Nº. 839 do Regulamento
Geral para recipientes para alimentos, para farinha de trigo (Atta wheat flour) (7 páginas,
disponíveis em árabe e 6 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/BHR/327

Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Metrologia e
Normalização/Ministério da Indústria e Comércio (Standards & Metrology Directorate BSMD/Ministry of Industry and Commerce), propondo Regulamento Técnico que trata dos
requisitos de embalagem e rotulagem, de acordo com as regras GSO, para ovos de galinha (14
páginas, disponíveis em árabe e 12 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/BHR/328

Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Metrologia e
Normalização/Ministério da Indústria e Comércio (Standards & Metrology Directorate BSMD/Ministry of Industry and Commerce), propondo Regulamento Técnico que trata dos
requisitos de embalagem e rotulagem, de acordo com as regras GSO, para água potável (6
páginas, disponíveis em árabe e 7 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/BHR/329

Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Metrologia e
Normalização/Ministério da Indústria e Comércio (Standards & Metrology Directorate BSMD/Ministry of Industry and Commerce), propondo Regulamento Técnico que trata dos
requisitos de embalagem e rotulagem, de acordo com as regras GSO, para bebidas
gaseificadas não alcoólicas (7 páginas, disponíveis em árabe e 7 páginas, disponíveis em
inglês).

G/TBT/N/BHR/330

Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Metrologia e
Normalização/Ministério da Indústria e Comércio (Standards & Metrology Directorate BSMD/Ministry of Industry and Commerce), propondo Regulamento Técnico que trata dos
requisitos de embalagem e rotulagem, de acordo com as regras GSO, para doces macios do
tipo fondant (12 páginas, disponíveis em árabe e 10 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/BHR/331

Projeto de documento oficial do Bahrein, emitido pela Diretoria de Metrologia e
Normalização/Ministério da Indústria e Comércio (Standards & Metrology Directorate BSMD/Ministry of Industry and Commerce), propondo Regulamento Técnico que trata dos
requisitos de embalagem e rotulagem, de acordo com as regras GSO, para doces feitos a partir
de raízes de mandioca (10 páginas, disponíveis em árabe e 6 páginas, disponíveis em inglês).

BRASIL

G/TBT/N/BRA/344/Rev.1

Revisão ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia - Inmetro, que propõe nova leitura do Regulamento Técnico para
atender às condições gerais relativas aos procedimentos de avaliação da conformidade para os
sistemas e equipamentos de energia fotovoltaica, estabelecidos pela Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL por intermédio da Resolução Nº 482, de 17 de abril de 2012 (38
páginas, disponíveis em português).

G/TBT/N/BRA/460/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia - Inmetro, com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico que
estabelece os requisitos técnicos a serem atendidos por fornos elétricos comerciais, notificado
como G/TBT/N/BRA/460/Add.1, foi alterado por intermédio da Portaria Nº 127, de 19 de março
de 2014, que reformula (itens 1.1, 5.1.2, 5.2.1.1); exclui (3,7; 3,15; 3,16), e inclui itens (3,26,
3,27, 3,28), mantendo os procedimentos restantes. O período para comentários se estenderá
até 21 de abril de 2014.

G/TBT/N/BRA/462/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (Inmetro), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico,
emitido mediante a Portaria Nº 446/2012, que estabeleceu os critérios para o programa de
avaliação da conformidade para fornos elétricos comerciais, notificadas nos termos do
documento G/TBT/N/BRA/462/Add.1, foi alterado pela Portaria Inmetro Nº 86, de 26 de
fevereiro de 2014, com o propósito de adiar todos os prazos previstos nos artigos 4 e 5 e
estabelecer testes consumo elétrico e garantia de conformidade, visando a sua eficiência e
segurança energética.

G/TBT/N/BRA/559/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 os procedimentos de
avaliação da conformidade que determinam os requisitos para acessórios automotivos para
motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos, por certificação de terceira parte,
notificados como G/TBT/N/BRA/549, foram adotados como texto final mediante a Portaria Nº
123, de 19 de março de 2014, publicada no Diário Oficial da União Nº 56, de 24 de março de
2014, seção I, página 94.

G/TBT/N/BRA/583

Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade
e Tecnologia - Inmetro, que propõe Regulamento Técnico da Qualidade que trata dos
requisitos para o Programa de Avaliação da Conformidade para luvas de proteção contra
agentes biológicos, de borracha natural, borracha sintética, misturas de borracha natural e
sintética e de policloreto de vinila, com foco na segurança por meio do mecanismo de
certificação compulsória, atendendo aos requisitos do Regulamento Técnico aprovado pela
Portaria nº 127, de 2 de dezembro de 2009, do Departamento de Segurança e Saúde no
Trabalho da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e do Emprego e, às
exigências da Norma Regulamentadora ? NR-6, aprovada pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho
de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, visando à conformidade dos produtos
em relação a requisitos normativos (14 páginas, disponíveis em português).

G/TBT/N/BRA/584

Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, propondo Regulamento Técnico (Instrução Normativa nº 08, 10 de março de 2014), que
dispõe

sobre

dispositivos

médicos,

produtos

de

higiene,

cosméticos

e

alimentos,

independentemente de prévia autorização da ANVISA (4 páginas, disponíveis em português).

CANADÁ

G/TBT/N/CAN/368/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento da Saúde, com
o objetivo de informar que a alteração do Regulamento Técnico sobre os produtos para o
controle de pragas, notificado como G/TBT/N/CAN/368, de 23 de julho de 2012, foi adotada em

26 de fevereiro de 2014 e entrará em vigor seis meses após o dia em da publicação na Gazeta
do Canada Parte II.

G/TBT/N/CAN/384/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Saúde, com
o objetivo de informar que o Regulamento Técnico que altera as regras para dispositivos
emissores de radiação (equipamento para bronzeamento artificial) (Tanning Equipment),
notificado como G/TBT/N/CAN/384, de 5 de março de 2013, foi adotado em 7 de fevereiro de
2014 e entra em vigor três meses após o dia da sua adoção.

G/TBT/N/CAN/400/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Saúde
(Department of Health), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico que trata da
proposta da revisão da Lista de Drogas controladas (Prescription Drug List - PDL), em relação
à substância Minoxidil, foi aprovado. Esta revisão estará em vigor seis meses a partir da data
da publicação no site da Health Canada.

G/TBT/N/CAN/401/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 ao Regulamento
Técnico que trata da proposta de revisão da lista de medicamentos para prescrição para
humanos, relativo a Omeprazol ou seus sais para ser vendido como um produto sem receita
médica, notificado como G/TBT/N/CAN/401, de 13 de novembro de 2013, foi adotado em 17 de
março de 2014. Esta revisão entrará em vigor seis meses após a data da publicação do
presente Edital no site da Health Canada.

G/TBT/N/CAN/402/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Saúde
(Department of Health), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico que trata da
revisão da lista de medicamentos controlados (Prescription Drug List - PDL), em relação ao uso
da substância Diclofenaco para uso humano, foi aprovado. Esta revisão estará em vigor seis
meses a partir da data da sua publicação no site da Health Canada.

G/TBT/N/CAN/408

Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Saúde (Department of
Health), propondo Regulamento Técnico que trata dos comentários sobre a proposta de
revisão da Lista de Medicamentos Controlados (Prescription Drug List - PDL) em relação à
hidrocortisona (3 páginas, disponíveis em inglês e francês).

G/TBT/N/CAN/409

Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pela Agência de Serviços de Fronteira
(Canada Border Services Agency), propondo Regulamento Técnico que trata da alteração de
determinadas regras feitas sob o Ordenamento Aduaneiro para produtos comerciais (77
páginas, disponíveis em inglês e francês).

G/TBT/N/CAN/410

Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Saúde (Department of
Health), propondo Regulamento Técnico que revoga as regras Cigarette Ignition Propensity
Regulations sob o Ordenamento que trata do cigarro com a proposta de regulamento: Cigarette
Ignition Propensity(Consumer Products) Regulations no âmbito do Ordenamento para a
segurança dos produtos consumidos (12 páginas, disponível em inglês e francês).

G/TBT/N/CAN/411

Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Saúde (Department of
Health), propondo Regulamento Técnico que trata da oportunidade de se ofertar comentários
sobre a proposta de revisão da relação de triancinolona acetonida (triamcinolone acetonide) na
lista de medicamentos prescritíveis (PDL) (2 páginas, disponíveis em inglês e francês).

CATAR

G/TBT/N/QAT/136/Rev.1

Projeto de documento oficial do Catar, emitido pelo Departamento de Normalização e
Metrologia (Standards and Metrology Department), que propõe a revisão do Regulamento
Técnico GSO 832/2010 que trata de queijo cremoso (cream cheese), notificado como
G/TBT/N/QAT/136 em 1º de outubro de 2009, com o objetivo de esclarecer o conteúdo técnico
do item 4.6 do regulamento (1 página, disponível em inglês).

G/TBT/N/QAT/182/Rev.1

Projeto de documento oficial do Catar, emitido pelo Departamento de Metrologia e Normas
(Standards and Metrology Department), que propõe revisão ao Regulamento Técnico GSO
2096/2010 que trata de chá gelado, notificado como G/TBT/N/QAT/182 em 26 de abril de 2010,
com o intuito de esclarecer o conteúdo técnico do item 4.15 do regulamento.

G/TBT/N/QAT/320

Projeto de documento oficial do Catar, emitido pelo Ministério das Normas e Meio Ambiente e
pelo Departamento de Metrologia (Ministry of Environment, Standards and Metrology
Department), propondo Regulamento Técnico que trata dos requisitos gerais para o abate de
animais e aves de acordo com a Lei Islâmica (9 páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/QAT/321

Projeto de documento oficial do Catar, emitido pelo Ministério das Normas e Meio Ambiente e
pelo Departamento de Metrologia (Ministry of Environment, Standards and Metrology
Department), propondo Regulamento Técnico que trata dos requisitos (embalagem,
amostragem e métodos de ensaio, etc.) para legumes mistos congelados, preparados para o
consumo imediato (7 páginas, disponíveis em árabe e 4 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/QAT/322

Projeto de documento oficial do Catar, emitido pelo Ministério das Normas e Meio Ambiente e
pelo Departamento de Metrologia (Ministry of Environment, Standards and Metrology
Department), propondo Regulamento Técnico que trata de frangos de corte conservados em
condições de refrigeração específicas, temperados ou marinados (9 páginas, disponíveis em
árabe).

G/TBT/N/QAT/323

Projeto de documento oficial do Catar, emitido pelo Ministério das Normas e Meio Ambiente e
pelo Departamento de Metrologia (Ministry of Environment, Standards and Metrology
Department), propondo Regulamento Técnico que trata das definições, tipos, características,
embalagens, transporte, armazenamento, rotulagem, etc. para óleos minerais alimentícios (6
páginas, disponíveis em árabe e 4 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/QAT/324

Projeto de documento oficial do Catar, emitido pelo Ministério das Normas e Meio Ambiente e
pelo Departamento de Metrologia (Ministry of Environment, Standards and Metrology

Department), propondo Regulamento Técnico que trata da embalagem, amostragem, métodos
de ensaio, transporte, armazenagem, rotulagem, etc. para embutidos preparados a partir de
carne animal ou carne de aves do tipo mortadela (Martadella) (10 páginas, disponíveis em
árabe e 5 página, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/QAT/325

Projeto de documento oficial do Catar, emitido pelo Ministério das Normas e Meio Ambiente e
pelo Departamento de Metrologia (Ministry of Environment, Standards and Metrology
Department), propondo Regulamento Técnico que trata dos requisitos específicos para nabo
(bulbo branco) do tipo brassica rapa que inclui definições, embalagens, métodos de testes e
rotulagem (6 páginas, disponíveis em árabe e 3 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/QAT/326

Projeto de documento oficial do Catar, emitido pelo Ministério das Normas e Meio Ambiente e
pelo Departamento de Metrologia (Ministry of Environment, Standards and Metrology
Department), propondo Regulamento Técnico que trata dos requisitos, padrões, embalagem,
rotulagem, etc. do melaço para uso na indústria do tabaco (5 páginas, disponíveis em árabe e 4
páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/QAT/327

Projeto de documento oficial do Catar, emitido pelo Ministério das Normas e Meio Ambiente e
pelo Departamento de Metrologia (Ministry of Environment, Standards and Metrology
Department), propondo Regulamento Técnico que trata das definições relacionadas com os
aditivos permitidos e inadmissíveis para produtos de tabaco (9 páginas, disponíveis em árabe e
7 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/QAT/328

Projeto de documento oficial do Catar, emitido pelo Ministério das Normas e Meio Ambiente e
pelo Departamento de Metrologia (Ministry of Environment, Standards and Metrology
Department), propondo Regulamento Técnico que trata dos requisitos específicos definições,
requisitos de embalagem, métodos de ensaio, rotulagem, etc. para pasta de azeitona preta,
pronta para o consumo (6 páginas, disponíveis em árabe e 3 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/QAT/329

Projeto de documento oficial do Catar, emitido pelo Ministério das Normas e Meio Ambiente e,
pelo Departamento de Metrologia (Ministry of Environment, Standards and Metrology
Department), propondo Regulamento Técnico que trata dos requisitos, amostragem, métodos
de ensaio, armazenamento, etc. para farinha de trigo Atta preparada com diferentes variedades
de trigo (6 páginas, disponíveis em árabe e 6 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/QAT/330

Projeto de documento oficial do Catar, emitido pelo Ministério das Normas e Meio Ambiente e,
pelo Departamento de Metrologia (Ministry of Environment, Standards and Metrology
Department), propondo Regulamento Técnico que trata dos requisitos e especificações quanto
à classificação, embalagem, transporte, armazenamento e rotulagem de ovos de galinha
comestíveis (13 páginas, disponíveis em árabe e 12 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/QAT/331

Projeto de documento oficial do Catar, emitido pelo Ministério das Normas e Meio Ambiente e,
pelo Departamento de Metrologia (Ministry of Environment, Standards and Metrology
Department), propondo Regulamento Técnico que trata dos requisitos gerais para água potável
destinada ao consumo humano (6 páginas, disponíveis em árabe e 7 páginas, disponíveis em
inglês).

G/TBT/N/QAT/332

Projeto de documento oficial do Catar, emitido pelo Ministério das Normas e Meio Ambiente e
pelo Departamento de Metrologia (Ministry of Environment, Standards and Metrology
Department), propondo Regulamento Técnico que trata dos requisitos para bebidas gasosas
não alcoólicas destinada ao consumo humano (9 páginas, disponíveis em árabe e 9 páginas,
disponíveis em inglês).

G/TBT/N/QAT/333

Projeto de documento oficial do Catar, emitido pelo Ministério das Normas e Meio Ambiente e
pelo Departamento de Metrologia (Ministry of Environment, Standards and Metrology
Department), propondo Regulamento Técnico que trata de doces macios do tipo caramelo,
torrões, fondant, marshmallow, fudge, pastas de frutas, etc. (11 páginas, disponíveis em árabe
e 10 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/QAT/334

Projeto de documento oficial do Catar, emitido pelo Ministério das Normas e Meio Ambiente e
pelo Departamento de Metrologia (Ministry of Environment, Standards and Metrology
Department), propondo Regulamento Técnico que trata das variedades doces de mandioca
que possam ser comercializados, cultivados a partir de Manihot esculenta Crantz, da família
Euphorbiaceae, a ser fornecidos frescos ao consumidor, após acondicionamento e embalagem
(11 páginas, disponíveis em árabe e 5 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/QAT/335

Projeto de documento oficial do Catar, emitido pelo Departamento de Metrologia e Normas
(Standards and Metrology Department), propondo Regulamento Técnico que trata da definição,
características, amostragem, embalagem, transporte, armazenagem, manipulação, métodos de
ensaio e rotulagem para água potável engarrafada (19 páginas, disponíveis em árabe e 13
páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/QAT/336

Projeto de documento oficial do Catar, emitido pelo Departamento de Metrologia e Normas
(Standards and Metrology Department), propondo Regulamento Técnico que trata de frutas
enlatadas com caroço, oferecidas para o consumo direto (14 páginas, disponíveis em árabe e
11 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/QAT/337

Projeto de documento oficial do Catar, emitido pelo Departamento de Metrologia e Normas
(Standards and Metrology Department), propondo Regulamento Técnico que trata dos
requisitos, amostragem, métodos de ensaio, embalagem, transporte, armazenamento
rotulagem, etc., para xarope (42% e 55%), usado na fabricação de alimentos (7 páginas,
disponíveis em árabe e 6 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/QAT/338

Projeto de documento oficial do Catar, emitido pelo Departamento de Metrologia e Normas
(Standards and Metrology Department), propondo Regulamento Técnico que trata dos
requisitos, amostragem, métodos de ensaio, embalagem, transporte, armazenamento,
rotulagem, etc., para grãos (tratados com uma massa folhada para torna-lo poroso) (puffed
grain) (12 páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/QAT/339

Projeto de documento oficial do Catar, emitido pelo Departamento de Metrologia e Normas
(Standards and Metrology Department), propondo Regulamento Técnico que trata dos
requisitos, amostragem, métodos de ensaio, etc. e, do valor máximo permitido para o ácido
graxo do tipo trans e da informação por porção, contida na rotulagem nutricional relativa a tal
ácido graxo (4 páginas, disponíveis em árabe e 4 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/QAT/340

Projeto de documento oficial do Catar, emitido pelo Departamento de Metrologia e Normas
(Standards and Metrology Department), propondo Regulamento Técnico que trata dos
requisitos, características, amostragem, métodos de ensaio, etc. para água potável para o
consumo humano (14 páginas, disponíveis em árabe e 10 páginas, disponíveis em inglês).

CHILE

G/TBT/N/CHL/219/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério da Saúde, com o
objetivo de informar que, em 17 de dezembro de 2013, foi publicado no Diário Oficial do Chile,
o Decreto Nº 12 que corresponde à versão final da regulamentação notificada à OMC através
das notificações G/TBT/N/CHL/221 de 21 de fevereiro de 2013 e G/TBT/N/CHL/219 de 16 de
janeiro de 2013. Este Decreto entrará em vigor 6 meses a partir da data da sua publicação no
Jornal Oficial. Ele também fornece um site que contém a resposta consolidada aos comentários
recebidos durante o período de consulta pública.

G/TBT/N/CHL/221/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério da Saúde, com o
objetivo de informar que, em 17 de dezembro de 2013, foi publicado no Diário Oficial do Chile o
Decreto N°12 que corresponde à versão final dos regulamentos notificados à OMC, através das
notificações G/TBT/N/CHL/221, de 21 de fevereiro de 2013, e G/TBT/N/CHL/219, de 16 de
janeiro de 2013, que entrará em vigor 6 meses após a sua publicação no Diário Oficial. Ele
também fornece um site que contém uma resposta consolidada aos comentários recebidos
durante o período de consulta pública do documento.

G/TBT/N/CHL/260

Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério da Economia (Ministerio de
Economía), propondo Regulamento Técnico que estabelece os requisitos mínimos de

rotulagem para cimento usado na fabricação de elementos de obras públicas e edifícios, etc.,
vendidos no mercado interno (5 páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/CHL/261

Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério da Economia (Ministerio de
Vivienda y Urbanismo), propondo Regulamento Técnico que estabelece as condições e
requisitos para os equipamentos de transporte vertical, do tipo elevadores inclinados ou
funiculares (26 páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/CHL/262

Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério da Habitação e Desenvolvimento
Urbano (Ministerio de Vivienda y Urbanismo), propondo Regulamento Técnico (NTM 011-01)
que estabelece os requisitos e mecanismos de acreditação para o projeto ambiental dos
edifícios, a fim de melhorar a qualidade acústica para proteger o usuário, evitar ruídos e
interferir nas atividades diárias (30 páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/CHL/263

Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério da Habitação e Desenvolvimento
Urbano (Ministerio de Vivienda y Urbanismo), propondo Regulamento Técnico (NTM 011-02)
que estabelece: os requisitos e mecanismos de acreditação para o condicionamento ambiental
dos edifícios (Parte 2) para atender o objetivo de proporcionar aos utilizadores conforto
higrotérmico (termoregulação natural) (40 páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/CHL/264

Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério da Habitação e Desenvolvimento
Urbano (Ministerio de Vivienda y Urbanismo), propondo Regulamento Técnico (NTM 011-03)
que estabelece os requisitos e mecanismos de acreditação para o condicionamento ambiental
dos edifícios (Parte 3) para fornecer aos utilizadores a qualidade do ar no interior (23 páginas,
disponíveis em espanhol).

CHINA

G/TBT/N/CHN/1020

Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração de Alimentos e
Medicamentos (China Food and Drug Administration), propondo Regulamento Técnico que

trata do Catálogo de Dispositivos Médicos de Classe I, composta por 29 sub-catálogos, do tipo
instrumento médico ultra-som e acessórios (6823), aparelho de raios-X (6830), etc., incluindo
139 categorias de produtos, 339 nomes de categoria de produtos e 1.785 exemplos para o
nome do artigo (78 páginas, disponíveis em chinês).

G/TBT/N/CHN/1021

Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração de Alimentos e
Medicamentos (China Food and Drug Administration), propondo Regulamento Técnico que
trata da classificação de produtos dos sub-catálogos dos Dispositivos Médicos de
6863/6864/6865 (18 páginas, disponíveis em chinês) No sub-catálogo de materiais
odontológicos (6863), o nome do artigo foi modificado para agentes de branqueamento de
dentes. No sub-catálogo de materiais higiênicos e curativos (6.864), materiais ginecológicos,
dispositivos de fixação ortopédicos e adesivos fisioterápicos foram removidos. No sub-catálogo
de materiais de sutura médica e adesivos (6.865), materiais de sutura e adesivos foram
classificados na classe II.

COLÔMBIA

G/TBT/N/COL/49/Add.5

Adendo ao Projeto de documento oficial da Colômbia, emitido pelo Ministério de Comércio,
Indústria e Turismo, que tem como objetivo informar que a Resolução Nº 0936, de 21 de abril
de 2008, alterou a Resolução 1023, de 25 de maio de 2004, que emitiu o Regulamento Técnico
que trata de aparelhos a gás, fabricados ou importados para serem utilizados na Colômbia,
notificado

em

20

de

maio

de

2008,

mediante

o

documento

identificado

como

G/TBT/N/COL/49/Add.2, que teve o seu artigo 3º revogado mediante a Resolução nº 1002, de
13 de marco de 2014, em vigor a partir de 24 de abril de 2014. Além disso, pela mesma
Resolução foram revogadas as Resoluções 1509 e 3024, ambas de 2009.

G/TBT/N/COL/189/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial da Colômbia, emitido pelo Ministério da Saúde e
Proteção Social, com o objetivo de informar a alteração dos artigos 6, 7, 8, 9, 18 e 20 do
Manual de Boas Práticas de Laboratório de Controle da Qualidade de Produtos Farmacêuticos
(Resolução nº 3619 de 17 de Setembro), que estabeleceu o Guia de Avaliação notificado como
G/TBT/N/COL/189/Add.1 (2 de outubro de 2013), por intermédio da Resolução N° 719, de 11
de março de 2014, que entrará em vigor em 12 de março de 2015.

COREIA DO SUL

G/TBT/N/KOR/479

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 do Decreto de execução (16 páginas disponíveis em coreano) e das regras
de aplicação do Ordenamento para o controle da segurança de aparelhos elétricos (46
páginas, disponíveis em coreano).

G/TBT/N/KOR/480

Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério para a Segurança dos
Alimentos e Medicamentos (Ministry of Food and Drug Safety), propondo Regulamento Técnico
que trata das regras sobre os ingredientes das cores e padrões dos cosméticos (3 páginas,
disponíveis em coreano).

G/TBT/N/KOR/481

Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério do Comércio, Indústria e
Energia (Ministry of Trade, Industry & Energy), propondo Regulamento Técnico que trata da
notificação sobre os movimentos transfronteiriços de organismos vivos geneticamente
modificados (217 páginas disponíveis em coreano).

G/TBT/N/KOR/482

Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério para a Segurança dos
Alimentos e Medicamentos (Ministry of Food and Drug Safety), propondo Regulamento Técnico
que trata da revisão do ordenamento sobre as regras sobre a segurança dos produtos
farmacêuticos (86 páginas disponíveis em coreano).

G/TBT/N/KOR/483

Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pela Agência Nacional de Pesquisas
Radiofônicas (National Radio Research Agency -RRA), propondo revisão parcial dos requisitos
técnicos do Regulamento que trata de rádio móvel (sistema de comunicação sem fio),
adicionando a frequência, a largura da banda, etc. (11 páginas, disponíveis em coreano e sem
disponibilidade em inglês).

COSTA RICA

G/TBT/N/CRI/143

Projeto de documento oficial da Costa Rica emitido pelo Ministério da Economia Indústria e
Comércio (Ministerio de Economía, Industria y Comercio - MEIC. Departamento de
Reglamentación Técnica), propondo Regulamento Técnico RTCA 67.04.71:14 que estabelece
as especificações para creme de leite in natura e creme de leite preparado, para consumo
humano direto ou após processamento (8 páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/CRI/144

Projeto de documento oficial da Costa Rica emitido pelo Ministério da Economia, Indústria e
Comércio (Ministerio de Economía, Industria y Comercio - MEIC. Departamento de
Reglamentación Técnica), propondo Regulamento Técnico RTCA 67.04.70:14 que estabelece
as especificações que devem observar os queijos para o consumo humano direto ou após
processamento (8 páginas, disponíveis em espanhol).

EL SALVADOR

G/TBT/N/SLV/173/Corr.1

Correção ao projeto de documento oficial de El Salvador, emitido pelo Organismo
Salvadorenho de Regulamentação Técnica (Organismo Salvadoreño de Reglamentación
Técnica - OSARTEC), que tem como objetivo corrigir o item 2 da notificação G/TBT/N/SLV/173
propondo Regulamento Técnico RTCA 67.04.71:14 que trata das especificações a serem
cumpridas pelo creme de leite (nata) natural e creme de leite elaborado, para o consumo
humano direto ou processamento posterior.

G/TBT/N/SLV/174

Projeto de documento oficial de El Salvador, emitido pelo Organismo Salvadorenho de
Regulamentação Técnica (Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica - OSARTEC),
propondo Regulamento Técnico que trata dos requisitos gerais que devem obedecer os queijos
para o consumo humano direto ou após processamento (8 páginas, disponíveis em espanhol).

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

G/TBT/N/ARE/195

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

Técnico (UAE GCC) que trata dos requisitos que deverão ser cumpridos pela farinha de trigo
preparada (Atta Wheat Flour) (8 páginas, disponíveis em árabe e 8 páginas, disponíveis em
inglês).

G/TBT/N/ARE/196

Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes, emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology), propondo Regulamento
Técnico (UAE GCC) que trata dos requisitos de embalagem, transporte, armazenamento e
rotulagem para ovos de galinha comestíveis de vários tipos (15 páginas, disponíveis em árabe
e 14 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/ARE/197

Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes, emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology), propondo Regulamento
Técnico (UAE GCC) que trata dos requisitos de embalagem, transporte, armazenamento,
rotulagem, etc. para água potável para o consumo humano (8 páginas, disponíveis em árabe e
7 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/ARE/198

Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes, emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology), propondo Regulamento
Técnico (UAE GCC) que trata dos requisitos de embalagem, transporte, armazenamento,
rotulagem, etc. para bebidas gaseificadas não alcoólicas (9 páginas, disponíveis em árabe e 9
páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/ARE/198/Corr.1

Correção ao projeto de documento oficial dos Emirados Árabes, emitido pela Autoridade de
Normalização e Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology), informando
que houve correção ao item 6 da notificação G/TBT/N/ARE/198. O texto deve ser lido como:
Este projeto de regulamento técnico UAE/Golfo diz respeito bebidas carbonatadas não
alcoólicas.

Rubricas

relacionadas

com

os

requisitos

de:

embalagem, transporte

armazenamento e rotulagem (itens 4, 7 e 8) são obrigatórios. Os demais itens são voluntários.

G/TBT/N/ARE/199

e

Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes, emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology), propondo Regulamento
Técnico (UAE GCC) que trata dos requisitos de embalagem, transporte, armazenamento,
rotulagem, etc. para doces macios do tipo caramelo, torrões, fondant, marshmallow, fudge, etc.
(14 páginas, disponíveis em árabe e 10 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/ARE/200

Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes, emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology), propondo Regulamento
Técnico (UAE GCC) que trata dos requisitos de embalagem, transporte, armazenamento,
rotulagem, etc. para doces feitos a partir de raízes de mandioca cultivadas (Manihot esculenta
Crantz), da família Euphorbiaceae (11 páginas, disponíveis em árabe e 9 páginas, disponíveis
em inglês).

G/TBT/N/ARE/201

Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes, emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology), propondo Regulamento
Técnico (UAE GCC) que trata dos aditivos permitidos para uso em produtos alimentares (290
páginas, disponíveis em árabe e 287 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/ARE/202

Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes, emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology), propondo Regulamento
Técnico (UAE GCC) que trata de água potável engarrafada própria para o consumo humano e
não incluem água mineral natural (18 páginas, disponíveis em árabe e 13 páginas, disponíveis
em inglês).

G/TBT/N/ARE/203

Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes, emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology), propondo Regulamento
Técnico (UAE GCC) que trata de frutas com caroço em conserva (Canned Stone Fruits) para o
consumo direto (14 páginas, disponíveis em árabe e 11 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/ARE/204

Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes, emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology), propondo Regulamento
Técnico (UAE GCC) que trata de grãos submetidos ao processo de extrusão (suplementos
nutricionais - Puffed Grain) (12 páginas, disponíveis em árabe).

G/TBT/N/ARE/205

Projeto de documento oficial dos Emirados Árabes, emitido pela Autoridade de Normalização e
Metrologia (Emirates Authority for Standardization and Metrology), propondo Regulamento
Técnico (UAE GCC) que trata de água potável não engarrafada para consumo humano (14
páginas, disponíveis em árabe e 10 páginas, disponíveis em inglês).

EQUADOR

G/TBT/N/ECU/11/Add.4

Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Ministério de Comércio
Exterior, Industrialização, Pesca e Competitividade, que tem como objetivo informar que o
Regulamento Técnico RTE INEM 016 (1R), notificado como G/TBT/N/ECU/11/Add.3, que trata
de haste e arame de aço para concreto armado foi emitido nos termos da Resolução Nº 14003
de 3 de janeiro de 2014, publicado no Registro Oficial Nº 173 30 de janeiro de 2014.

G/TBT/N/ECU/19/Add.4

Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto Equatoriano de
Normalização - INEM, que tem como objetivo informar a primeira revisão do Regulamento
Técnico RTE INEN 022 (1R) que trata da rotulagem de produtos alimentares processados,
enlatados e embalados, notificado como G/TBT/N/ECU/19/Add.1 em 21 de abril de 2010.

G/TBT/N/ECU/19/Add.5

Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto Equatoriano de
Normalização - INEM, que tem como objetivo informar que o projeto de primeira revisão do
Regulamento Técnico RTE INEN 022 (1R) que trata da rotulagem de produtos alimentares
processados, enlatados e embalados, notificado como G/TBT/N/ECU/19/Add.4, em 12 de
março de 2014, foi julgado ineficaz. Além disso, relata que o Termo Aditivo nº 5 altera pela 3ª
vez (Modificatoria 3) o referido Regulamento Técnico RTE INEN 022 notificado como
G/TBT/N/ECU/19/Add.1, de 21 de abril de 2010.

G/TBT/N/ECU/19/Add.6

Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto Equatoriano de
Normalização - INEM, que tem como objetivo de dar conhecimento do Projeto de primeira
revisão do Regulamento Técnico RTE INEN 022 (1R) que trata da rotulagem de produtos
alimentares processados, enlatados e embalados, notificado como G/TBT/N/ECU/19/Add.1, de
21 de abril de 2010.

G/TBT/N/ECU/33/Add.3

Adendo ao Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto Equatoriano de
Normalização, que tem como objetivo informar que a primeira revisão do Regulamento Técnico
RTE INEN 021 (1R) que trata de condutores e cabos elétricos isolados com material
termoplástico, notificado como G/TBT/N/ECU/33/Add.2, de 29 de novembro de 2013, foi
emitida mediante a Resolução Nº 14083, de 19 de fevereiro de 2014, expedida pela Secretaria
do Ministério das Indústrias de Qualidade e Produtividade e publicada no Registro Oficial nº
199 10 de março de 2014.

G/TBT/N/ECU/39/Add.3

Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Ministério das Indústrias e
Competitividade, que tem como objetivo informar que a alteração do Regulamento Técnico
RTE INEN 036 (1R), que trata de eficiência energética de lâmpadas fluorescentes compactas,
faixas de desempenho energético e etiquetagem, notificado como G/TBT/N/ECU/39/Add.2, de
29 de novembro de 2013, foi emitido nos termos da Resolução Nº 14.075, de 11 de fevereiro
de 2014, publicado no Diário Oficial Nº 189 de 21 de fevereiro de 2014.

G/TBT/N/ECU/52/Add.4

Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização
(INEN), que tem como objetivo dar conhecimento que o Addendum 4 correspondente a
alteração 2 do Regulamento Técnico - RTE 046 que trata de requisitos de segurança para
bicicletas, notificado como G/TBT/N/ECU/52/Add.1, em 26 de agosto de 2010, foi emitido
mediante a Resolução (Subsecretaria de la Calidad del Ministerio de Industrias y Productividad)
Nº 14 122, de 7 de março de 2014, publicada no Registro Oficial Nº 209 de 21 de março de
2014.

G/TBT/N/ECU/68/Add.3

Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto Equatoriano de
Normalização - INEN, informando que o Regulamento Técnico RTE INEN 055 (1R) que trata de

requisitos técnicos para água mineral e água potável, notificado como G/TBT/N/ECU/68/Add.2,
em 21 de agosto de 2013, foi publicado pela Resolução Nº 14.050 de 30 de janeiro de 2014 e
publicado no Diário Oficial Nº 192, Registro de 26 de fevereiro de 2014.

G/TBT/N/ECU/72/Add.3

Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto Equatoriano de
Normalização - INEN, informando que o Regulamento Técnico RTE INEN 058 (1R), que trata
de requisitos técnicos e outras especificações para ovos e produtos derivados, notificado como
G/TBT/N/ECU/72/Add.2, em 21 de agosto de 2013, foi publicado pela Resolução Nº 14.047, de
30 de janeiro de 2014, e publicado no Registro Oficial Nº 192, de 26 de fevereiro de 2014.

G/TBT/N/ECU/77/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 RTE INEM-061(1R), notificado
como G/TBT/N/ECU/77/Add.1, que trata de requisitos para pinturas, foi emitido em
conformidade com a Resolução Nº 13. 22, de 22 de outubro de 2013, e publicado no Registro
Oficial Nº 123, de 14 de novembro de 2013.

G/TBT/N/ECU/77/Add.3

Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização INEN, com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico RTE INEM-061(1R), notificado
como G/TBT/N/ECU/77/Add.2 em 3 de marco de 2014, que trata de requisitos para pinturas, foi
emitido em conformidade com a Resolução Nº 14.079, de 12 de fevereiro de 2014, da
Subsecretaria do Ministério das Indústrias de Qualidade e Produtividade e, publicado no Diário
Oficial Nº 190, de 24 de fevereiro de 2014.

G/TBT/N/ECU/81/Add.4

Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto Equatoriano de
Normalização - INEN, informando que o Regulamento Técnico RTE INEN 065 (1R), que trata
de requisitos técnicos e outras especificações para chupetas de bebê e crianças pequenas,
notificado como G/TBT/N/ECU/81/Add.3, em 21 de agosto de 2013, foi expedido mediante a
Resolução N° 14 049, de 30 de janeiro de 2014, e publicada no Registro Oficial Nº 192, de 26
de fevereiro de 2014.

G/TBT/N/ECU/87/Add.3

Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização
(INEN), com o objetivo de informar a segunda alteração do Regulamento Técnico RTE INEN
072 que trata da eficiência energética para ar condicionado sem duto, notificado como
G/TBT/N/ECU/87/Add.1 em 10 de dezembro de 2012, por intermédio da Resolução Nº 14 111,
de 26 de fevereiro de 2014, publicada no Registro Oficial Nº. 204 de 15 de março de 2014.

G/TBT/N/ECU/95/Add.4

Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização
(INEN), com o objetivo de informar que o Addendum 4 correspondente a alteração 2 do
Regulamento Técnico RTE INEN 077 que trata da eficiência energética de máquinas de lavar
roupas de uso doméstico, quanto aos limites, métodos de ensaio e etiquetagem, notificado
como G/TBT/N/ECU/95/Add.2 em 14 de outubro de 2013, foi emitido mediante a Resolução Nº
14.110, de 26 de fevereiro de 2014, e publicada no Registro Oficial Nº 204 de 15 de março de
2014.

G/TBT/N/ECU/100/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização INEN, com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico RTE INEN 0082 que trata do
objeto, das definições, condições gerais, classificação, dos requisitos do produto, requisitos de
rotulagem, documentos de referência, procedimentos de avaliação da conformidade, da
amostragem, etc. para molhos e temperos, notificado como G/TBT/N/ECU/100, de 21 de
agosto de 2013, foi expedido mediante a Resolução N] 14 048, de 30 de janeiro de 2014,
publicada no Registro Oficial Nº 192, de 26 de fevereiro de 2014.

G/TBT/N/ECU/101/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização INEN, com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico RTE INEN 084 que trata das
definições, classificação, requisitos do produto, requisitos de rotulagem, procedimentos de
avaliação da conformidade, amostragem, etc. para vidros de segurança de veículos
automotores, notificado como G/TBT/N/ECU/101, de 23 de agosto de 2013, foi emitido
mediante a Resolução N° 14 051, de 30 de janeiro de 2014, publicada no Registro Oficial Nº
196 de 6 de março de 2014.

G/TBT/N/ECU/113/Add.1

Regulamento Técnico de emergência do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização INEN, (INEN - Instituto Ecuatoriano de Normalización), com o objetivo de informar a alteração

do Regulamento Técnico (RTE INEN 085) que trata de batatas fritas congeladas, notificado
como G/TBT/N/ECU/113, de 21 de novembro de 2013, emitido mediante a Resolução N° 14
078, de 12 de fevereiro de 2014, publicada no Registro Oficial Nº 188, de 20 de fevereiro de
2014.

G/TBT/N/ECU/115/Add.1

Adendo ao Regulamento Técnico do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização - INEN,
com o objetivo de informar que a alteração do Regulamento Técnico (RTE INEN 100) que trata
de materiais e artigos plásticos destinados a entrar em contato com os alimentos, notificado
como G/TBT/N/ECU/115, de 22 de novembro de 2013, foi expedido por meio da Resolução N°
14 77, de 11 de fevereiro de 2014, publicada no Registro Oficial Nº 189 de 21 de fevereiro de
2014.

G/TBT/N/ECU/116/Add.1

Adendo ao Regulamento Técnico do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização - INEN,
com o objetivo de informar que a alteração do Regulamento Técnico (RTE INEN 093) que trata
de produtos cosméticos, notificado como G/TBT/N/ECU/116, de 22 de novembro de 2013, foi
expedido por meio da Resolução Nº 14 004, de 3 de janeiro de 2014, publicada no Registro
Oficial Nº 173, de 30 de janeiro de 2014.

G/TBT/N/ECU/116/Add.2

Adendo ao Regulamento Técnico do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização - INEN,
com o objetivo de informar que a alteração do Regulamento Técnico (RTE INEN 093) que trata
de produtos cosméticos, notificado como G/TBT/N/ECU/116 de 22 de novembro de 2013, foi
expedida por meio da Resolução Nº 14 042 de 30 de janeiro de 2014, publicada no Registro
Oficial Nº 187 de 19 de fevereiro de 2014.

G/TBT/N/ECU/119/Add.1

Adendo ao documento de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização
- INEN (INEN - Instituto Ecuatoriano de Normalización), com o objetivo de informar e divulgar o
Regulamento Técnico RTE INEN 092 que trata de geradores de energia e conversores
rotativos, notificado como G/TBT/N/ ECU/119, de 19 de novembro de 2013, e que foi publicado
pela Resolução Nº 14.084, de 19 de fevereiro de 2014, expedida pela Secretaria de Qualidade
do Ministério da Indústria e Produtividade e publicada no Diário Oficial Nº 199 de 10 de março
de 2014.

G/TBT/N/ECU/141/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização INEN, com o objetivo de informar que a alteração do Regulamento Técnico RTE INEN 089 que
trata da segurança dos brinquedos, notificado como G/TBT/N/ECU/141 de 7 de janeiro de
2014, foi expedida mediante a Resolução N° 14 076 de 11 de fevereiro de 2014, publicada no
Registro Oficial Nº 189 de 21 de fevereiro de 2014.

G/TBT/N/ECU/149/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização INEN (INEN - Instituto Ecuatoriano de Normalización), com o objetivo de informar a alteração 1
do Regulamento Técnico RTE INEN 122 que estabelece os requisitos do produto, requisitos de
etiquetagem, etc. para a mensuração da eficiência energética dos fornos elétricos, notificado
como G/TBT/N/ECU/149, de 28 de janeiro de 2014, foi emitida mediante a Resolução N° 14
108, de 26 de fevereiro de 2014 (Subsecretaria da Qualidade do Ministério das Indústrias e da
Produtividade) e publicada no Registro Oficial Nº 204, de 15 de março de 2014.

G/TBT/N/ECU/150/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 dar conhecimento do
Addendum 1, correspondente a alteração 1 do Regulamento Técnico RTE INEN 123 que
estabelece os requisitos do produto, requisitos de etiquetagem, etc. para mensurar a eficiência
energética dos fornos de micro-ondas, notificado como G/TBT/N/ECU/150, de 28 de janeiro de
2014, e emitido mediante a Resolução Nº 14 113, de 26 de fevereiro de 2014, publicada no
Registro Oficial Nº 204 de 15 de março de 2014.

G/TBT/N/ECU/153/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 dar conhecimento do
Addendum1 correspondente à alteração 1 do Regulamento Técnico RTE INEN 117 que
estabelece os requisitos do produto, requisitos de etiquetagem, etc. para mensurar a eficiência
energética de televisores, notificado como G/TBT/N/ECU/153, de 28 de janeiro de 2014,
informando que o mesmo foi emitido mediante a Resolução Nº. 14 112, de 26 de fevereiro de
2014, publicada no Registro Oficial Nº. 204 de 15 de março de 2014.

G/TBT/N/ECU/157/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 dar conhecimento que
o Addendum 1, correspondente a alteração 1 do Regulamento Técnico RTE INEN 124 que
trata da eficiência energética de máquinas de lavar e secadoras de roupas, notificado como
G/TBT/N/ECU/157, de 3 de fevereiro de 2014, informando que foi emitido mediante a
Resolução N° 14 115, de 26 de fevereiro de 2014, e publicada no Registro Oficial Nº 204, de 15
de março de 2014.

G/TBT/N/ECU/158/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 dar conhecimento do
Addendum 1 correspondente a alteração 1 do Regulamento Técnico RTE INEN 133 que
estabelece os requisitos do produto, requisitos de rotulagem, etc. para a mensuração da
eficiência energética e etiquetagem das máquinas de lavar louça, notificado como
G/TBT/N/ECU/158, de 31 de janeiro de 2014, informando que o mesmo foi emitido mediante a
Resolução Nº. 14 114, de 26 de fevereiro de 2014, publicada no Registro Oficial Nº 204 de 15
de março de 2014.

G/TBT/N/ECU/159/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 e divulgar o
adendo 1 correspondente à primeira alteração do Regulamento Técnico RTE INEN 094 que
trata da eficiência energética e etiquetagem das bombas e conjunto moto-bombas para
bombeamento de água limpa com potência de 0,187 kW a 0,746 kW, notificado como
G/TBT/N/ECU/159, de 31 de janeiro de 2014, que foi emitido pela Resolução Nº 14.085, de 19
de fevereiro de 2014, da Subsecretaria Qualidade do Ministério da Indústria e Produtividade,
publicada no Registro Oficial Nº 199 em 10 de março de 2014.

G/TBT/N/ECU/205

Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização - INEN,
propondo Regulamento Técnico (RTE INEN 112) que trata da eficiência energética e requisitos
de etiquetagem, etc., para ventiladores com motor elétrico incorporado de potência inferior ou
igual a 125 W (23 páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/ECU/206

Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização - INEN,
propondo Regulamento Técnico (PRTE INEN 129) que trata dos requisitos de filtros de óleo,
filtros de combustível diesel e gasolina e filtros de entrada de ar para motores de combustão
interna (6 páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/ECU/207

Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização - INEN,
propondo Regulamento Técnico (PRTE INEN 132) que trata dos requisitos técnicos para
produtos absorventes de papel (5 páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/ECU/208

Projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização - INEN,
propondo Regulamento Técnico (PRTE INEN 131) que trata da segurança e higiene de
maquinaria para o processamento de alimentos (8 páginas, disponíveis em espanhol).

ESTADOS UNIDOS

G/TBT/N/USA/822/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão de
Segurança para Produtos para o Consumo (Consumer Product Safety Commission - CPSC),
com o objetivo de informar que foram promulgadas as normas de segurança para produtos de
consumo duráveis para bebês e crianças. A Comissão está emitindo uma regra de segurança
para carrinhos de bebês e crianças em resposta às diretrizes sob a Seção 104 (b) do
ordenamento Consumer Product Safety Improvement Act of 2008 (CPSIA). A regra tornar-se-á
eficaz em 10 de setembro de 2015.

G/TBT/N/USA/878/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração da
Segurança em Gasodutos e Materiais Perigosos do Departamento de Transportes (Pipeline
and Hazardous Materials Safety Administration - PHMSA-, Department of Transportation DOT), com o objetivo de informar que o período de comentários para o Regulamento Técnico
que trata de materiais perigosos aplicáveis à concepção, construção, certificação e
manutenção de veículos de carga, tanques portáteis, etc., em resposta as petições para a
regulamentação da American Society of Mechanical Engineers (ASME) do Conselho Nacional
de Inspetores de Caldeiras e Vasos de Pressão (Conselho Nacional), e do Manufacturers

Association para Vasos de Pressão (PVMA), publicado em 30 de dezembro de 2013, será
estendido até 30 de abril de 2014.

G/TBT/N/USA/891

Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Serviço de Comercialização
Agrícola, do Departamento de Agricultura (Agricultural Marketing Service - AMS - Department
of Agriculture - USDA), propondo Regulamento Técnico que trata da alteração dos requisitos
de tamanho das laranjas cultivadas no Texas e para laranjas importadas. A mudança
correspondente na regulação de importação da laranja é exigida no ponto 8-e do Ordenamento
sobre Comercialização Agrícola de 1937. Esta regra relaxa o requisito de tamanho mínimo para
a laranja de 2-6/16 polegadas para 2-3/16 polegadas de diâmetro e irá fornecer laranjas
adicionais para atender a demanda do mercado, ajudando a maximizar os novos embarques (4
páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/USA/892

Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Serviço de Comercialização
Agrícola, do Departamento de Agricultura (Agricultural Marketing Service - AMS -, Department
of Agriculture - USDA), propondo Regulamento Técnico que trata da alteração dos requisitos
de tamanho das toranjas cultivadas no Texas e para laranjas importadas. Esta regra relaxa o
requisito de tamanho mínimo para toranjas de 3\5/16\ polegadas a 3 polegadas de diâmetro e
reduz a exigência de nota mínima para a toranja de pequeno porte. Esta regra irá fornecer
toranjas adicionais para atender a demanda do mercado, ajudando a maximizar os novos
embarques (4 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/USA/893

Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Alimentos e
Medicamentos/Serviços para a Saúde Humana (Food and Drug Administration - FDA/Health
and Human Services - HHS), propondo Regulamento Técnico que trata da alteração das regras
de rotulagem para alimentos convencionais e suplementos alimentares, para fornecer, no
rótulo, informações atualizadas sobre nutrição, de forma a ajudar os consumidores a manter
práticas alimentares saudáveis (109 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/USA/894

Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Alimentos e
Medicamentos/Serviços para a Saúde Humana (Food and Drug Administration - FDA/Health
and Human Services - HHS), propondo Regulamento Técnico que trata da rotulagem de

alimentos; dos tamanhos da quantidade indicada na porção alimentar; disposição das
indicações na rotulagem; atualização, modificação dos montantes de referência habitualmente
consumidos, etc. (41 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/USA/895

Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Serviço de Comercialização
Agrícola, do Departamento de Agricultura (Agricultural Marketing Service - AMS / Department of
Agriculture - USDA), propondo Regulamento Técnico que trata da alteração dos requisitos de
tamanho para kiwifruit cultivadas na California e importadas. Esta regra relaxou a exigência de
nota mínima para kiwis crescido na Califórnia e para kiwis importados aumentando a tolerância
de "mal disforme" de 7% para 16% de kiwi disforme "badly misshapen" para facilitar a
embalagem de frutas, reduzir os custos associados com a reordenação e reembalagem, etc.,
para atender a demanda do mercado (2 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/USA/896

Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência
Energética e Energia Renovável do Departamento de Energia (Office of Energy Efficiency and
Renewable Energy - OEERE, Department of Energy - DOE), propondo Regulamento Técnico
que trata dos Padrões de Conservação de Energia no âmbito do Programa de Conservação de
Energia para lavadoras de roupa do tipo comercial (51 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/USA/897

Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência
Energética e Energia Renovável do Departamento de Energia (Office of Energy Efficiency and
Renewable Energy - OEERE, Department of Energy - DOE), propondo a revisão do
Regulamento Técnico que trata dos Padrões de Conservação de Energia no âmbito do
Programa de Conservação de Energia para alterar os procedimentos de ensaio estabelecidos
no âmbito da Lei de Política Energética e Conservação (EPCA) para condicionadores de ar
split Air Co(Packaged Terminal nditioners - PTACs) e bombas de calor (Packaged Terminal
Heat Pumps - PTHPs) (14 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/USA/898

Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência
Energética e Energia Renovável do Departamento de Energia (Office of Energy Efficiency and
Renewable Energy - OEERE, Department of Energy - DOE), propondo Regulamento Técnico
que trata de padrões de conservação de energia para vários produtos de consumo e para

certos equipamentos industriais e comerciais, incluindo máquinas automáticas de gelo
comerciais (ACIM) (106 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/USA/899

Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Departamento de Segurança
Pública de Ohio (Department of Public Safety, State of Ohio), propondo Regulamento Técnico
que trata da alteração de normas relativas aos requisitos mínimos para ônibus escolares,
incluindo as disposições gerais, normas de construção e, ônibus escolares usados para o
transporte de alunos com necessidades especiais (33 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/USA/900

Projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão de Comércio Federal
(Federal Trade Commission - FTC), propondo Regulamento Técnico que trata das regras,
regulamentos, instruções de política geral ou interpretação e isenções nos termos do
Ordenamento que trata da clareza, razoabilidade, da embalagem e rotulagem de produtos em
geral (4 páginas, disponíveis em inglês).

FEDERAÇÃO RUSSA

G/TBT/N/RUS/33

Projeto de documento oficial da Rússia, emitido pela Comissão Econômica da Eurásia
(Eurasian Economic Commission), propondo Regulamento Técnico da União Aduaneira que
trata da eficiência energética de dispositivos que consumam energia elétrica (233 páginas,
disponíveis em russo).

G/TBT/N/RUS/34

Projeto de documento oficial da Rússia, emitido pela Comissão Econômica da Eurásia
(Eurasian Economic Commission), propondo Regulamento Técnico da União Aduaneira que
trata da segurança dos equipamentos utilizados em parques infantis, estabelecendo os
requisitos de segurança dos equipamentos e superfícies de parques infantis (43 páginas,
disponíveis em russo).

G/TBT/N/RUS/35

Projeto de documento oficial da Rússia, emitido pela Comissão Econômica da Eurásia
(Eurasian Economic Commission), propondo Regulamento Técnico da União Aduaneira que

trata das restrições ao uso de substâncias perigosas em dispositivos eletrotécnicos e rádios
eletrônicos (43 páginas, disponíveis em russo).

FORMOSA (TPKM)

G/TBT/N/TPKM/128/Add.1

Adendo ao projeto de documento de Formosa, emitido pelo Ministério dos Assuntos
Econômicos, com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico que trata dos requisitos
mínimos de eficiência energética para panelas elétricas, notificado como G/TBT/N/TPKM/128,
entrará em vigor em 1º de janeiro de 2015. As panelas elétricas abrangidas neste escopo
deverão respeitar o CNS 12625 revisto, quando importadas ou colocadas no mercado após 1º
de janeiro de 2015. Comentários serão aceitos no período de 14 dias seguidos a partir da data
de notificação.

G/TBT/N/TPKM/135/Add.3

Adendo ao projeto de documento de Formosa, emitido pela Administração de Alimentos e
Medicamentos do Departamento de Saúde (Food and Drug Administration (FDA) Department
of Health), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico que trata da rotulagem de
bebidas

embaladas

contendo

frutas

e/ou

suco

de

vegetais,

notificado

como

G/TBT/N/TPKM/135/add.2 (12 de fevereiro de 2014), foi promulgado com modificações (itens
2-6), em 3 de março de 2014 e entrará em vigor a partir de 1º de julho de 2014.

G/TBT/N/TPKM/149/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial de Formosa, emitido pela Administração de Alimentos
e Medicamentos do Ministério da Saúde (Food and Drug Administration/Ministry of Health and
Welfare),

com

o

objetivo

de

informar

a

promulgação

do

Regulamento

Técnico

(G/TBT/N/TPKM/149) que trata da rotulagem de alérgenos alimentares aplicados aos alimentos
pré-medidos que contenham tais substâncias, em 7 de março de 2014 e entrará em vigor a
partir de 1º de julho de 2015, tendo sido revisado os termos de alerta do item 2.

G/TBT/N/TPKM/155

Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pela Administração de Alimentos e
Medicamentos do Ministério da Saúde e Bem Estar (Food and Drug Administration Ministry of
Health and Welfare), que trata da exigência de número de autorização de registro a ser
impresso de forma destacada no rótulo de aditivos alimentares, de acordo com o estabelecido

no Ordenamento para Administração da Segurança e Higiene Alimentar (2 páginas, disponíveis
em chinês).

G/TBT/N/TPKM/156

Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pela Administração de Alimentos e
Medicamentos do Ministério da Saúde e Bem Estar (Food and Drug Administration Ministry of
Health and Welfare), que propõe Regulamento Técnico que trata dos itens de rotulagem
nutricional para produtos infantis pré-medidos e acompanhamento de nutrientes, minerais e
vitaminas na formula do produto etc. (11 páginas, disponíveis em chinês e tradução em inglês
disponível).

G/TBT/N/TPKM/157

Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pelo Ministério da Economia (Bureau of
Energy/Ministry of Economic Affairs), que propõe Regulamento Técnico que trata das
alterações propostas para regular o novo padrão de economia de combustível dos veículos e
do mecanismo de condução em relação aos veículos ligeiros e motocicletas (mencionados nos
artigos 4, 5, 6 e 7) (tradução em inglês disponível).

HONDURAS

G/TBT/N/HND/83

Projeto de documento oficial de Honduras, emitido pela Secretaria de Indústria e Comércio
(Secretaría de Industria y Comercio de Honduras), propondo Regulamento Técnico RTCA
67.04.71:14 que estabelece as especificações para creme de leite natural e creme de leite
preparado destinado ao consumo humano (8 páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/HND/84

Projeto de documento oficial de Honduras, emitido pela Secretaria de Indústria e Comércio
(Secretaría de Industria y Comercio de Honduras), propondo Regulamento Técnico RTCA
67.04.70:14 que estabelece as especificações gerais para queijos destinados ao consumo
humano (8 páginas, disponíveis em espanhol).

HUNGRIA

G/TBT/N/HUN/28

Projeto de documento oficial da Hungria, emitido pelo Ministério do Interior, propondo
Regulamento Técnico que trata da Resolução sobre a alteração das resoluções ministeriais
específicas relativas à emissão de certificados de segurança para produtos de construção,
produtos de engenharia de incêndio, dispositivos inflamáveis ou explosivos e máquinas ou
instalações contra incêndio (6 páginas, disponíveis em húngaro).

INDONÉSIA

G/TBT/N/IDN/19/Add.8

Adendo ao projeto de documento oficial da Indonésia, emitido pela Agência Nacional de
Normalização, que tem como objetivo informar a aplicação obrigatória do Padrão Nacional para
fogão com queimador mecânico para GLP (SNI 7368:2011), notificado como G/TBT/N/IDN/19,
de 5 de fevereiro de 2008. O Ministério da Indústria estabeleceu um novo Regulamento do
Ministro da Indústria Nº. 62/M-IND/PER/11/2013.

G/TBT/N/IDN/72/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial da Indonésia, emitido pelo Ministério da Indústria
(Minister of Industry), propondo Regulamento Técnico que trata do padrão nacional para óxido
de zinco (SNI 0085:2009). O projeto do presente regulamento foi emitido por meio do
Regulamento do Ministrério da Indústria Nº. 66/M-IND/PER/11/2013 e entrará em vigor 6 (seis)
meses após a sua promulgação.

ISRAEL

G/TBT/N/ISR/372/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal, que tem como
objetivo informar a substituição do Regulamento Técnico SI 526 pelo SI 5930 que trata de leite
e produtos derivados, notificado como G/TBT/N/ISR/372 (de 18 de dezembro de 2009) e
revisado recentemente pela comissão técnica do Standards Institution de Israel (SII).

G/TBT/N/ISR/373/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal, que tem como
objetivo informar a substituição do Regulamento Técnico SI 550 pelo SI 5930 que trata de leite
e produtos derivados, notificado como G/TBT/N/ISR/373 (de 18 de dezembro de 2009) e
revisado recentemente pela comissão técnica do Standards Institution de Israel (SII).

G/TBT/N/ISR/374/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal, que tem como
objetivo informar a substituição do Regulamento Técnico SI 563 pelo SI 5930 que trata do leite
e produtos derivados, notificado como G/TBT/N/ISR/374 (de 18 de dezembro de 2009) e
revisado recentemente pela comissão técnica do Standards Institution de Israel (SII).

G/TBT/N/ISR/375/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal, que tem como
objetivo informar a substituição do Regulamento Técnico SI 627 pelo SI 5930 que trata de leite
e produtos lácteos, notificado como G/TBT/N/ISR/375 (de 18 de dezembro de 2009) e revisado
recentemente pela comissão técnica pelo Standards Institution de Israel (SII).

G/TBT/N/ISR/376/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal, que tem como
objetivo informar a substituição do Regulamento Técnico SI 628 que trata de métodos de
ensaio para leite e produtos derivados do leite, notificado como G/TBT/N/ISR/376 (de 18 de
dezembro de 2009) e revisado recentemente pela comissão técnica do Standards Institution de
Israel (SII), pelo SI 5930.

G/TBT/N/ISR/377/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal, que tem como
objetivo informar a substituição do Regulamento SI 662 que trata de leite e produtos derivados,
notificado como G/TBT/N/ISR/377 (de 18 de dezembro de 2009) e revisado recentemente pela
comissão técnica do Standards Institution de Israel (SII), pelo SI 5930.

G/TBT/N/ISR/378/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal, que tem como
objetivo informar a substituição do Regulamento SI 1242 que trata de leite e produtos
derivados, notificado como G/TBT/N/ISR/378 (de 18 de Dezembro de 2009) e revisado
recentemente pelo comitê técnico do Standards Institution Israel (SII), pelo SI 5930.

G/TBT/N/ISR/379/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal, que tem como
objetivo informar a terceira alteração do Regulamento SI Padrão 55, que trata de leite in natura

e,substitui todos os parágrafos e capítulos que tratam de métodos de ensaio referentes ao
Regulamento SI 5930, notificado como G/TBT/N/ISR/379 (de 18 de dezembro de 2009) e
revisto recentemente pela comissão técnica do Standards Institution de Israel (SII).

G/TBT/N/ISR/380/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal, que tem como
objetivo

informar

a

primeira

alteração

do

Regulamento

SI

115,

notificado

como

G/TBT/N/ISR/380 (de 18 de dezembro de 2009) e revisto recentemente pela comissão técnica
do Standards Institution de Israel (SII), que substitui todos os parágrafos e capítulos que tratam
de métodos de ensaio referentes ao Regulamento Técnico SI 5930 que trata de queijos
suaves.

G/TBT/N/ISR/381/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal, que tem como
objetivo informar a segunda alteração do Regulamento Técnico SI 237, notificado como
G/TBT/N/ISR/381 (de 18 de dezembro de 2009) e revisto recentemente pela comissão técnica
do Standards Institution de Israel (SII), que trata de creme de leite, substituindo os parágrafos e
capítulos sobre métodos de ensaio referentes ao Regulamento SI 5930.

G/TBT/N/ISR/382/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal, que tem como
objetivo informar a segunda alteração do Regulamento Técnico SI 244 que substitui todos os
parágrafos e capítulos que tratam de métodos de ensaio referentes ao Regulamento Técnico SI
5930 sobre creme de leite azedo, notificado como G/TBT/N/ISR/382, de 18 de dezembro de
2009, revisto recentemente pela comissão técnica do Standards Institution de Israel (SII).

G/TBT/N/ISR/383/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal, que tem como
objetivo informar a quarta alteração do Regulamento Técnico SI 284 que trata de leite de vaca
pronto para ser consumido, substituindo todos os parágrafos e capítulos sobre métodos de
ensaio referentes ao Regulamento SI 5930, notificado como G/TBT/N/ISR/383, de 18 de
dezembro de 2009, e revisto recentemente pela comissão técnica do Standards Institution de
Israel (SII).

G/TBT/N/ISR/384/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal, que tem como
objetivo informar a terceira alteração do Regulamento Técnico SI 285 que trata de produtos
lácteos fermentados e que substitui todos os parágrafos e capítulos que tratam de métodos de
ensaio referentes ao Regulamento SI 5930, notificado como G/TBT/N/ISR/384, de 18 de
dezembro de 2009, revisto recentemente pela comissão técnica do Standards Institution de
Israel (SII).

G/TBT/N/ISR/385/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal, que tem como
objetivo informar a segunda alteração do Regulamento Técnico SI 323 que trata de manteiga e
substitui todos os parágrafos e capítulos que tratam de métodos de ensaio referentes ao
Regulamento SI 5930, notificado como G/TBT/N/ISR/385, de 18 de dezembro de 2009, revisto
recentemente pela comissão técnica do Standards Institution de Israel (SII).

G/TBT/N/ISR/611/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ministério de Indústria,
Comércio e Trabalho, com o objetivo de informar a primeira alteração do Regulamento Técnico
SI 5930 que trata de leite e produtos lácteos, notificado como G/TBT/N/ISR/611 em 23 de julho
de 201 e revisto recentemente pela comissão técnica do Standards Institution de Israel (SII).

G/TBT/N/ISR/717/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal, com o objetivo de
informar a segunda alteração do Regulamento Técnico SI 5930 que modifica o parágrafo 2.2.6
que trata do método de ensaio para determinar o teor de gordura do leite e produtos derivados,
notificado como G/TBT/N/ISR/717 em 25 de novembro de 2013 e revisto recentemente pela
comissão técnica do Standards Institution de Israel (SII).

JAPÃO

G/TBT/N/JPN/452

Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar
(Ministry of Health, Labour and Welfare), propondo Regulamento Técnico que trata da
designação de Shitei Yakubutsu (substâncias designadas), com base no disposto na Lei sobre
Assuntos Farmacêuticos (1960, Lei Nº 145) (1 página, disponível em inglês).

MALÁSIA

G/TBT/N/MYS/15/Rev.2

Revisão ao projeto de documento oficial da Malásia, emitido pelo Ministério do Comércio
Interno e do Consumo (Ministry of Domestic Trade, Cooperatives and Consumerism), propondo
a alteração do Regulamento Técnico notificado como G/TBT/N/MYS/15, em 6 de novembro de
2008, cuja primeira revisão foi em 19 de outubro de 2010, com vista ao Certificado de
Conformidade e Marca de Conformidade, estabelecendo padrões de segurança para
brinquedos (1 página, disponível em inglês).

G/TBT/N/MYS/39

Projeto de documento oficial da Malásia, emitido pelo Ministério do Comércio Interno, das
Cooperativas e do Consumo (Ministry of Domestic Trade, Cooperatives and Consumerism),
propondo Regulamento Técnico que trata da definição, amostragem, inspeção, informação
sobre o peso drenado, etc. dos produtos pré-medidos (7 páginas, disponíveis em malaio e
inglês).

G/TBT/N/MYS/40

Projeto de documento oficial da Malásia, emitido pelo Ministério da Saúde (Ministry of Health
Malaysia), propondo Regulamento Técnico que trata de artigos cerâmicos (Regulation 28, Food
Regulations 1985) (3 páginas, disponíveis em Inglês e Malaio) e, do Guia para orientação
sobre

a

importação

de

artigos

cerâmicos

destinados

a

preparação,

embalagem,

armazenamento, entrega ou exposição de alimentos para consumo humano (6 páginas,
disponíveis em inglês).

MÉXICO

G/TBT/N/MEX/4/Add.6

Adendo ao projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria da Saúde, que tem
como objetivo informar que, em 14 de fevereiro de 2014, foi publicada no Diário Oficial da
Federação a alteração dos itens 5.1.1, 5.1.10.2.2, 5.2.6, 5.3.1 y 5.3.7.18, período transitório de
dezoito meses para adequação em relação ao Regulamento Técnico NOM-141-SSA1/SCFI2012 relativo à rotulagem de produtos cosméticos, pré-medidos. A alteração entrará em vigor
no dia seguinte à sua publicação no Diário Oficial da Federação.

G/TBT/N/MEX/186/Add.4

Adendo ao projeto de documento oficial, da Secretaria de Energia e Secretaria de Economia do
México, que tem como objetivo informar que, em 4 de fevereiro de 2014, foram publicadas no
Diário Oficial da Federação as respostas aos comentários recebidos em relação ao projeto de
alteração do Regulamento Técnico NOM-008-SESH/SCFI - 2010 que trata da especificação
para a fabricação, materiais e métodos de ensaio para recipientes para o transporte de gás
liquefeito de petróleo - GLP, publicado anteriormente em 4 de junho de 2013.

G/TBT/N/MEX/186/Add.5

Adendo ao projeto de documento oficial, da Secretaria de Energia e Secretaria de Economia do
México, que tem como objetivo informar que, em 21 de março de 2014, foi publicada no Diário
Oficial da Federação a alteração do Regulamento Técnico NOM-008-SESH/SCFI - 2010, que
trata da especificação para a fabricação, materiais e métodos de ensaio para recipientes para o
transporte de gás liquefeito de petróleo - GLP. Esta alteração visa adaptar tecnicamente os
métodos de ensaio e marcação estabelecidos no NOM-008-SESH/SCFI-2010.

G/TBT/N/MEX/241/Add.3

Adendo ao projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de Energia, com o
objetivo de informar que, em 7 de fevereiro de 2014, foi publicada no Diário Oficial da
Federação uma nota esclarecedora em relação ao Regulamento Técnico NOM-001-SEDE2012 que trata do uso adequado das instalações elétricas, publicada anteriormente em 29 de
novembro de 2012, em função da análise feita pelo Comitê Consultivo Nacional de
Normalização de Instalações Eléctricas, que localizou diversos erros de ortografia, erros
gramaticais e assim como alguns valores. A Nota entrará em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.

G/TBT/N/MEX/248/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de Meio Ambiente e
Recursos Naturais, com o objetivo de informar que, em 8 de janeiro de 2014, foram publicadas
no Diário Oficial as respostas aos comentários recebidos sobre o projeto de Norma Oficial
NOM-165-SEMARNAT-2012 que estabelece a lista de substâncias sujeitas a denúncia para
registro das emissões e transferências de poluentes, publicada em 5 de dezembro de 2012.

G/TBT/N/MEX/248/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de Meio Ambiente e
Recursos Naturais, com o objetivo de informar que, em 24 de janeiro de 2014, foi publicado no
Diário Oficial o Regulamento NOM-165-SEMARNAT-2013, estabelecendo a lista de

substâncias sujeitas à denúncia, para registro das emissões e transferências de poluentes que
entrará em vigor sessenta dias após a data da sua publicação.

G/TBT/N/MEX/257/Add.1

Adendo ao projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de Saúde e
Secretaria de Economia (Secretaría de Salud y Secretaría de Economía), com o objetivo de
informar que, em 5 de fevereiro de 2014, foram publicadas no Diário Oficial da Federação as
respostas aos comentários recebidos em relação ao Regulamento Técnico PROY-NOM-186SSA1/SCFI-2012 que trata das especificações sanitárias, denominação comercial e métodos
de ensaio para cacau, chocolate, produtos similares e produtos derivados do cacau publicado
em 8 de abril de 2013.

G/TBT/N/MEX/257/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de Saúde e
Secretaria de Economia (Secretaría de Salud y Secretaría de Economía), com o objetivo de
informar que, em 17 de fevereiro de 2014, foi publicado no Diário Oficial da Federação o
Regulamento Técnico NOM-186-SSA1/SCFI-2013 que trata das especificações sanitárias,
denominação comercial e métodos de ensaio para cacau, chocolate, produtos similares e
produtos derivados. O Regulamento entrará em vigor 60 dias após a sua publicação no Diário
Oficial, à exceção do limite de 15 µg/kg de aflatoxinas estabelecido no item 6.8.1 cujo
cumprimento obrigatório dar-se-á 360 dias a partir da entrada em vigor da presente diretiva.

G/TBT/N/MEX/263/Add.2

Adendo ao Projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de Energia
(Secretaría de Energía), com o objetivo de informar que, em 27 de fevereiro de 2014, foi
publicado no Diário Oficial da Federação o Regulamento NOM-032-ENER-2013 que trata dos
limites máximos de potencia elétrica para equipamentos e aparatos que demandem energia no
modo em espera - Métodos de ensaio e etiquetagem. O Regulamento entrará em vigor 240
dias após a data da sua publicação no Diário Oficial e a partir dessa data, todos os
equipamentos e aparelhos abrangidos pelo documento NOM-032-ENER-2013 devem ser
certificados com base no mesmo. A exigência de verificação estabelecida no capítulo 9
(Rotulagem) terá lugar 90 dias após a sua entrada em vigor.

G/TBT/N/MEX/269

Projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria da Saúde (Secretaría de
Salud), propondo Regulamento Técnico (PROY-NOM-201-SSA1-2013) que estabelece as

características e especificações sanitárias que devem cumprir a água e o gelo destinados ao
consumo humano (114 páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/MEX/270

Projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria do Meio Ambiente e de
Recursos Naturais (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), propondo
Regulamento Técnico (NOM-041-SEMARNAT-2006) que estabelece os limites máximos
permissíveis de emissão de gases contaminantes, provenientes do escape de veículos
automotores em circulação que usam a gasolina como combustível (9 páginas, disponíveis em
espanhol).

G/TBT/N/MEX/271

Projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de Economia (Secretaría de
Economía), propondo Regulamento Técnico (PROY-NOM-003-SCFI-2013) que estabelece as
características e especificações de segurança que devem cumprir os produtos elétricos
importados ou comercializados no território do México (63 páginas, disponíveis em espanhol).

NICARÁGUA

G/TBT/N/NIC/134

Projeto de documento oficial da Nicarágua, emitido pelo Ministério da Agricultura e Florestal
(Ministerio Agropecuario y Forestal), propondo Regulamento Técnico NTON 11 042 - 14 que
trata dos procedimentos, requisitos, especificações fitossanitárias e qualidade que deve
cumprir o material de cultivo do cacau para a distribuição e comercialização.

G/TBT/N/NIC/135

Projeto de documento oficial da Nicarágua, emitido pelo Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio (Ministerio de Fomento, Industria y Comercio), propondo Regulamento
Técnico NTON 10 020 - 13 que trata de motores elétricos de indução monofásicos com rotor
tipo gaiola com potência nominal de 0.065 kW a 10 kW.

G/TBT/N/NIC/136

Projeto de documento oficial da Nicarágua, emitido pelo Ministério da Saúde /Diretoria de
Regulamentação de Alimentos (Ministerio de Salud (MINSA)/Dirección de Regulación de

Alimentos), propondo Regulamento Técnico RTCA 67.04.70:14 que trata das especificações
gerais que devem cumprir os queijos destinados ao consumo humano.

G/TBT/N/NIC/137

Projeto de documento oficial da Nicarágua, emitido pelo Ministério da Saúde /Diretoria de
Regulamentação de Alimentos (Ministerio de Salud (MINSA)/Dirección de Regulación de
Alimentos), propondo Regulamento Técnico RTCA 67.04.70:14 que trata das especificações
gerais que devem cumprir o creme de leite in natura e creme de leite preparado destinados ao
consumo humano.

PANAMÁ

G/TBT/N/PAN/42

Projeto de documento oficial do Panamá, emitido pela Direção Geral de Normas e Tecnologia
do Ministério do Comércio e da Indústria (Dirección General de Normas y Tecnología Industrial.
Ministerio de Comercio e Industrias), propondo Regulamento Técnico RTCA 67.04.70:14 que
estabelece os requisitos gerais a que devem obedecer os queijos destinados ao consumo
humano direto ou após processamento (8 páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/PAN/43

Projeto de documento oficial do Panamá, emitido pela Direção Geral de Normas e Tecnologia
do Ministério do Comércio e da Indústria (Dirección General de Normas y Tecnología Industrial.
Ministerio de Comercio e Industrias), propondo Regulamento Técnico RTCA 67.04.71:14 que
estabelece as especificações a que devem atender o creme de leite in natura e o creme de
leite preparado para o consumo humano (8 páginas, disponíveis em espanhol).

PARAGUAI

G/TBT/N/PRY/75

Projeto de documento oficial do Paraguai, emitido pelo Ministério da Indústria e Comércio
(Ministerio de Industria y Comercio - MIC), que propõe Regulamento Técnico que trata dos
requisitos de etiquetagem de produtos têxteis e da sua avaliação da conformidade, com a
alteração parcial do art. 1 da Resolução nº 258/04 quanto ao conteúdo de informação reportada
para produtos quer de origem nacional ou estrangeira destinados à comercialização no
Paraguai (23 páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/PRY/76

Projeto de documento oficial do Paraguai, emitido pelo Ministério da Indústria e Comércio
(Ministerio de Industria y Comercio - MIC), que propõe Regulamento Técnico que rege o
conteúdo de chumbo e formaldeído em roupas e confecções simples (6 páginas, disponíveis
em espanhol).

G/TBT/N/PRY/77

Projeto de documento oficial do Paraguai, emitido pelo Ministério da Indústria e Comércio
(Ministerio de Industria y Comercio - MIC), que propõe Regulamento Técnico que trata dos
requisitos de etiquetagem de calçados e artigos de couro (marroquinería), a fim de prevenir
práticas comerciais que possam induzir em erro os consumidores e garantir acesso a
informações precisas sobre a natureza dos componentes com os quais estes produtos são
fabricados ou importados (16 páginas, disponíveis em espanhol).

G/TBT/N/PRY/78

Projeto de documento oficial do Paraguai, emitido pelo Ministério da Indústria e Comércio
(Ministerio de Industria y Comercio - MIC), que propõe Regulamento Técnico que trata da
comercialização de produtos para usinagem (setor metal mecânico) no Paraguai e se
estabelecem os procedimentos para a sua avaliação da conformidade (38 páginas, disponíveis
em espanhol).

REPÚBLICA TCHECA

G/TBT/N/CZE/174

Projeto de documento oficial da República Tcheca, emitido pelo Ministério da Indústria e
Comércio (Ministry of Industry and Trade), propondo Regulamento Técnico que trata das
exigências metrológicas e técnicas para instrumentos de medição específicos, incluindo os
métodos de ensaio para a verificação de instrumentos de medição específicos: sensores de
diafragma para medir o fluxo de transmissão (12 páginas, disponíveis em checo).

RUANDA

G/TBT/N/RWA/25/Corr.1

Correção da proposta de documento oficial de Ruanda, emitido pelo Departamento de Normas
(Rwanda Bureau of Standards), com o objetivo de informar que na notificação do Regulamento

Técnico (Instruction Nº. 21/2013 of 03/07/2013) que trata da obrigatoriedade das regras
relativas à higiene pessoal e detergentes, tais como detergentes sintéticos para uso doméstico,
detergente para lavar louça, sabões líquidos para a mão, etc., o item 6 deve ser lido como:
Descrição do conteúdo: Padrões obrigatórios de Ruanda (RS) sobre higiene pessoal e agentes
ativos de uso externo (Surface Active Agents).

G/TBT/N/RWA/27/Corr.1

Correção da proposta de documento oficial de Ruanda, emitido pelo Departamento de Normas
(Rwanda Bureau of Standards), com o objetivo de informar que na notificação do Regulamento
Técnico (Instruction Nº. 21/2013 of 03/07/2013) que trata da obrigatoriedade das regras
relativas à proteção ambiental, segurança e saúde: Qualidade da água; limites de tolerância de
efluentes industriais; emissões de qualidade do ar, etc., o item 6 deve ser lido como: 6.
Descrição do conteúdo: Padrões obrigatórios de Ruanda (RS) relativos à água destilada.

G/TBT/N/RWA/28/Corr.1

Coreção da proposta de documento oficial de Ruanda, emitido pelo Departamento de Normas
(Rwanda Bureau of Standards), com o objetivo de informar que na notificação do Regulamento
Técnico (Instruction Nº. 21/2013 of 03/07/2013) que trata da obrigatoriedade das regras
relativas a produtos de construção e engenharia civil, tais como cimentos; blocos de cimento e
tijolos, pré-moldados; bueiros, concreto; postes de concreto; argamassa para alvenaria; tijolos,
telhas de barro, etc; o item 6 deve ser lido como: 6. Descrição do conteúdo: Padrões
obrigatórios de Ruanda (RS) sobre materiais de construção.

TAILÂNDIA

G/TBT/N/THA/431

Projeto de documento oficial da Tailândia, emitido pelo Instituto Industrial de Normas do
Ministério da Indústria (Thai Industrial Standards Institute (TISI), Ministry of Industry), propondo
Regulamento Técnico que trata da substituição do Regulamento Técnico TIS 346-2552 (2009)
pelo Regulamento TIS 346-2556 (2013) que trata de canetas esferográficas, com um padrão
obrigatório de desempenho e segurança, abrangendo os requisitos de tipos, tamanhos,
materiais, embalagem, marcação, rotulagem, amostragem e critérios de conformidade, ensaios,
etc. (9 páginas, disponíveis em tailandês).

G/TBT/N/THA/432

Projeto de documento oficial da Tailândia, emitido pelo Instituto Industrial de Normas do
Ministério da Indústria (Thai Industrial Standards Institute - TISI -, Ministry of Industry),
propondo Regulamento Técnico que trata da substituição do Regulamento TIS 346-2552
(2009) pelo Regulamento TIS 346-2556 (2013) que trata de canetas esferográficas
recarregável, com um padrão obrigatório de desempenho e segurança, abrangendo os
requisitos de tipos, tamanhos, materiais, embalagem, marcação, rotulagem, amostragem e
critérios de conformidade, ensaios, etc. (9 páginas, disponíveis em tailandês).

G/TBT/N/THA/433

Projeto de documento oficial da Tailândia, emitido pelo Instituto Industrial de Normas do
Ministério da Indústria (Thai Industrial Standards Institute - TISI-, Ministry of Industry), propondo
Regulamento Técnico TIS 2625-25xx que trata dos requisitos de segurança quantitativa de
metais pesados tóxicos para esmalte alquídico (tintas a óleo) (Alkyd Enamel) para pintura (7
páginas, disponíveis em tailandês).

G/TBT/N/THA/434

Projeto de documento oficial da Tailândia, emitido pelo Escritório de Administração de
Alimentos e Medicamentos (The Office of Food and Drug Administration - Thai FDA), propondo
Regulamento Técnico que trata da rotulagem classificando como premium do leite de vaca
fresco pasteurizado com alto teor de gordura e leite de vaca (2 páginas, disponíveis em
tailandês). O regulamento deve passar a vigorar no dia seguinte ao da sua publicação na
Gazeta Governamental.

G/TBT/N/THA/435

Projeto de documento oficial da Tailândia, emitido pelo Escritório de Administração de
Alimentos e Medicamentos (The Office of Food and Drug Administration - Thai FDA), propondo
Regulamento Técnico que trata de mamadeiras para alimentar bebês e crianças, seus
componentes (bico, tampa protetora, anel de vedação, etc.) e materiais permitidos para a sua
fabricação (6 páginas, disponíveis em tailandês). Este regulamento entrará em vigor 180 dias
após a sua publicação na Gazeta Governamental.

G/TBT/N/THA/436

Projeto de documento oficial da Tailândia, emitido pelo Escritório de Administração de
Alimentos e Medicamentos (The Office of Food and Drug Administration - Thai FDA), propondo
Regulamento Técnico que trata da rotulagem de alimentos referenciados como de padrão
superior em termos de qualidade, classificados como premium (2 páginas, disponíveis em

tailandês). O regulamento deve passar a vigorar no dia seguinte ao da sua publicação na
Gazeta Governamental.

G/TBT/N/THA/437

Projeto de documento oficial da Tailândia, emitido pelo Escritório do Comitê de Controle do
Álcool/Departamento de Controle de Doenças/Ministério da Saúde Pública (Office of the
Alcohol Control Committee/Department of Disease control/Ministry of Public Health), propondo
Regulamento Técnico que trata do controle de bebidas alcoólicas mediante Regras,
Procedimentos e condições para Rótulos de Bebidas Alcoólicas, emitidos no âmbito B.E. (2
páginas, disponíveis em tailandês).

TURQUIA

G/TBT/N/TUR/41/Add.2

Adendo ao projeto de documento oficial da Turquia, emitido pela Autoridade Reguladora do
Tabaco e do Álcool (Tobacco and Alcohol Market Regulatory Authority/Directorate General for
European Union and Foreign Affairs), com o objetivo de informar a alteração dos informes a
serem colocados em diferentes gêneros alimentícios, incluindo bebidas alcoólicas, publicada
no Diário Oficial nº 28885, datado de 2014/01/17. Esta alteração consiste na diminuição da
área total e dimensão das mensagens de alerta para produtos com volume de embalagens de
50 cl e menores.

G/TBT/N/TUR/46

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/General Directorate of Food and Control), propondo Regulamento Técnico que trata
da amostragem e métodos de ensaio para azeite e óleo de bagaço de azeitona (110 páginas,
disponíveis em turco).

G/TBT/N/TUR/47

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/General Directorate of Food and Control), propondo Regulamento Técnico que trata
das características do leite para o consumo, tratado termicamente, a fim de garantir a sua
produção, armazenamento, transporte e comercialização em conformidade com as condições

técnicas e sanitárias competentes, abrangendo leite pasteurizado (6 páginas, disponíveis em
turco).

G/TBT/N/TUR/48

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/General Directorate of Food and Control), propondo Regulamento Técnico que trata
das características do queijo disponibilizado diretamente para o consumo humano e/ou
utilizado como matéria-prima ou produto semi-acabado para ser transformado em outros
produtos, a fim de garantir a produção, processamento, transporte e comercialização em
conformidade com as condições técnicas e sanitárias competentes (10 páginas, disponíveis em
turco).

G/TBT/N/TUR/49

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/General Directorate of Food and Control), propondo Regulamento Técnico que altera
o Codex Alimentar Turco (Turkish Food Codex Regulation) para determinar as regras para a
reciclagem química de plásticos que entram em contato com os alimentos e a criação de regras
de rotulagem com limites de liberação para o alumínio, em contato com os alimentos (2
páginas, disponíveis em turco).

G/TBT/N/TUR/50

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/General Directorate of Food and Control), propondo Regulamento Técnico que trata
das regras de composição e rotulagem essenciais para o acompanhamento das fórmulas que
sejam destinadas a fins nutricionais específicos para crianças (24 páginas, disponíveis em
turco).

G/TBT/N/TUR/51

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/General Directorate of Food and Control) propondo Regulamento Técnico que trata
das regras de composição e rotulagem essenciais para o acompanhamento das fórmulas

infantis que sejam destinadas a fins nutricionais específicos para lactentes (26 páginas,
disponíveis em turco).

G/TBT/N/TUR/52

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/General Directorate of Food and Control), propondo Regulamento Técnico que trata
das regras para a fiscalização e rotulagem de aditivos e pré-misturas, destinados à alimentação
animal a fim de fornecer a base para a garantia de um elevado nível de proteção da saúde
pública, da saúde animal e bem-estar (11 páginas, disponíveis em turco).

G/TBT/N/TUR/53

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/General Directorate of Food and Control), propondo Regulamento Técnico que trata
das características de suco de frutas e outros produtos, abrangendo a produção, preparação,
processamento, armazenamento, manuseio e colocação do produto no mercado em
conformidade com as condições técnicas e sanitárias competentes (9 páginas, disponíveis em
turco).

G/TBT/N/TUR/54

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/General Directorate of Food and Control), propondo Regulamento Técnico que trata
da produção, preparação, processamento, armazenamento, manuseio das características de
azeitonas de mesa (aperitivo) e abrangendo a colocação do produto no mercado em
conformidade com as condições técnicas e sanitárias competentes (6 páginas, disponíveis em
turco).

G/TBT/N/TUR/55

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/General Directorate of Food and Control), propondo Regulamento Técnico que trata
da alteração dos critérios sobre o azeite e óleo de bagaço de azeitona, de acordo com as
normas do Codex Alimentarius, da legislação da UE e das Normas do Conselho Oleícola
Internacional (4 páginas, disponíveis em turco).

G/TBT/N/TUR/56

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/General Directorate of Food and Control), propondo Regulamento Técnico que trata
das características do chá preto e do chá verde, a fim de garantir a sua produção,
armazenamento, transporte e comercialização, em conformidade com as condições técnicas e
de higiene relevantes (3 páginas, disponíveis em turco).

UGANDA

G/TBT/N/UGA/415

Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização
(Uganda National Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico (DUS 971-4:2014)
que especifica os requisitos, métodos de amostragem e métodos de ensaio para produtos
comumente referidos como gases liquefeitos de petróleo (Liquefied Petroleum Gases - LPG)
(Parte - 4) (14 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/UGA/416

Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização
(Uganda National Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico (FDUS 1532:2014)
que especifica os requisitos e métodos de ensaio para redes de pesca (14 páginas, disponíveis
em inglês).

G/TBT/N/UGA/417

Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização
(Uganda National Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico (DUS 307:2014) que
especifica os requisitos para mosquiteiros de longa duração destinados ao controle de vetores
da malária (32 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/UGA/418

Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização
(Uganda National Bureau of Standards), propondo Regulamento Técnico (DUS 1511:2014) que
especifica os requisitos, métodos de amostragem e, requisitos para ensaio de oxigênio apenas
para uso medicinal (18 páginas, disponíveis em inglês).

UNIÃO EUROPEIA

G/TBT/N/EEC/186/Add.3

Adendo ao projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia,
que tem como objetivo informar aos Membros da OMC sobre o Regulamento Técnico (UE) Nº
655/2013 que estabelece critérios comuns como justificativa para as reivindicações utilizadas
em relação aos produtos cosméticos. Os critérios comuns foram adotados de acordo com o
segundo parágrafo do artigo 20 (2) do Regulamento (EC) Nº 1223/2009 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 30 de novembro de 2009, sobre produtos cosméticos. O principal
objetivo principal de estabelecer critérios comuns é o de garantir um elevado nível de proteção
para os consumidores finais, em especial, a partir de reivindicações de informação enganosa
em relação aos produtos cosméticos.

G/TBT/N/EU/196

Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European
Commission), propondo Regulamento Técnico que trata da limitação das emissões de certos
poluentes no ar a partir de médias instalações de combustão (COM (2013) 919 final) (19
páginas + 7 páginas de anexos, disponíveis em inglês, francês e espanhol).

G/TBT/N/EU/197

Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pelo Parlamento Europeu e pelo
Conselho, que propõe Regulamento Técnico sobre a clonagem de animais das espécies
bovina, suína, ovina, caprina e equina, mantidas e reproduzidas para fins agrícolas (COM
(2013) 892 final) (10 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/EU/198

Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pelo Parlamento Europeu e pelo
Conselho, relativo à colocação no mercado de alimentos provenientes de clones (COM (2013)
893 final) proibindo provisoriamente a comercialização de alimentos provenientes de animais
clonados (11 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/EU/199

Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pelo Parlamento Europeu e pelo
Conselho, que substitui o anexo III da Diretiva 2008/98/EC do Parlamento Europeu e do

Conselho relativa a resíduos e que revoga certas Diretivas (4 páginas + Anexo 7 páginas,
disponíveis em inglês). A Decisão 2000/532/EC e o anexo III da Diretiva 2008/98/EC foram
alteradas para se adaptar ao progresso técnico e científico e incluem os princípios gerais para
a classificação de resíduos, a lista de resíduos e as propriedades perigosas (toxicidade para os
seres humanos e o meio ambiente), (HP) de 15 tipos de resíduos. A legislação de resíduos da
UE refere-se à Diretiva 67/548/EEC está sendo substituída pelo Regulamento (EC) Nº
1272/2008.

G/TBT/N/EU/200

Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pelo Parlamento Europeu e pelo
Conselho, alterando a Decisão 2000/532/EC sobre a lista de resíduos nos termos da Diretiva
2008/98/EC do Parlamento Europeu e do Conselho (3 páginas + Anexo 42 páginas, disponíveis
em inglês). A Decisão 2000/532/EC e o anexo III da Diretiva 2008/98/EC foram alteradas para
se adaptar ao progresso técnico e científico e, incluem os princípios gerais para a classificação
de resíduos, a lista de resíduos e, as propriedades perigosas (toxicidade para os seres
humanos e o meio ambiente), (HP) de 15 tipos de resíduos. A legislação de resíduos da UE
referente à Diretiva 67/548/EEC está sendo substituída pelo Regulamento (EC) Nº 1272/2008.

G/TBT/N/EU/201

Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pelo Parlamento Europeu e pelo
Conselho, que altera o Regulamento (EC) Nº 850/2004 para adicionar os novos poluentes
orgânicos persistentes (POPs) no que se refere aos anexos IV e V e, incluir os limites de
concentração correspondentes para fins de gestão de resíduos (3 páginas + Anexos 10
páginas, disponíveis em inglês). Através das Decisões da Convenção de Estocolmo e do
Protocolo UNECE, novas substâncias foram adicionadas à lista de poluentes orgânicos
persistentes (POPs).

G/TBT/N/EU/202

Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pelo Parlamento Europeu e pelo
Conselho, relativo à autorização de alegação de saúde para os alimentos no que se refere à
redução do risco de doenças de acordo com o artigo 17 (3) do Regulamento (EC) Nº
1924/2006, de 20 de dezembro de 2006, sobre nutrição e alegações de saúde para os
alimentos (4 páginas + Anexo 2 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/EU/203

Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pelo Parlamento Europeu e pelo
Conselho, relativo à recusa de autorização para determinadas alegações de saúde sobre os
alimentos que não se refiram à redução do risco de doença ou ao desenvolvimento e saúde
das crianças de acordo com o artigo 18 (5) do Regulamento (EC) Nº 1924/2006, de 20 de
dezembro de 2006, relativo às alegações nutricionais e de saúde dos alimentos (5 páginas +
Anexo 3 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/EU/204

Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pelo Parlamento Europeu e pelo
Conselho, propondo Regulamento Técnico que trata da recusa em autorizar determinadas
alegações de saúde sobre os alimentos que não se refiram à redução do risco de doença e ao
desenvolvimento e saúde das crianças (6 páginas + Anexo 3 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/EU/205

Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pelo Parlamento Europeu e pelo
Conselho, propondo Regulamento Técnico que trata dos requisitos para a prestação de
informações aos consumidores sobre a ausência ou reduzida presença de glúten em alimentos
(5 páginas + Anexo 2 páginas, em inglês).

G/TBT/N/EU/206

Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pelo Parlamento Europeu e pelo
Conselho, que altera o Regulamento Técnico (EC) nº 715/2007 e (EC) nº 595/2009 no que diz
respeito à redução das emissões poluentes por parte de veículos rodoviários (COM (2014) 28
final) (9 páginas, disponíveis em inglês, francês e espanhol).

G/TBT/N/EU/207

Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pelo Parlamento Europeu e pelo
Conselho, propondo Regulamento Técnico recusando-se a autorizar determinadas alegações
nutricionais e de saúde feitas em relação aos alimentos que não se refiram à redução do risco
de doença ou ao desenvolvimento e a saúde das crianças, com base no artigo 18 (5) do
Regulamento Técnico (EC) nº 1924/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de
dezembro de 2006 (4 páginas + Anexo 2 páginas, disponíveis em inglês).

G/TBT/N/EU/208

Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pelo Parlamento Europeu e pelo
Conselho, propondo Regulamento Técnico que autoriza e recusa autorizar determinadas
alegações nutricionais e de saúde sobre os alimentos que se refiram à redução do risco de
doença nos termos do artigo 17(3) do Regulamento Técnico (EC) nº 1924/2006 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 2006.

