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Barreiras Técnicas ao Comércio
Notificações da Organização Mundial do Comércio
Esta seção apresenta as mais recentes notificações encaminhadas à Organização Mundial do Comércio (OMC),
relativas á entrada em vigor de projetos de regulamentos técnicos e os procedimentos de avaliação da
conformidade associados, identificadas por país emissor e número. Os textos completos dos regulamentos
técnicos associados a estas notificações poderão ser obtidos no site do Inmetro, no endereço
www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas.
Caso o exportador deseje, poderá receber as notificações referentes aos países e produtos de seu interesse,
em português, por correio eletrônico, inscrevendo-se gratuitamente no serviço Alerta Exportador! Disponível
no site do Ponto Focal de Barreiras Técnicas às Exportações. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail:
barreirastecnicas@inmetro.gov.br.
ÁFRICA DO SUL
G/TBT/N/ZAF/205
Projeto de documento oficial da África do Sul, emitido pelo Departamento de Comércio e Indústria (Department of
Trade and Industry), propondo Regulamento Técnico sobre os requisitos para o registo dos importadores, fabricantes,
ou pessoas que ofereçam para a venda qualquer instrumento de medição, produto ou serviço sujeito a qualquer
regulamento técnico relevante de metrologia legal, para estabelecer a cobertura da metrologia legal na África do Sul.
(132 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: instrumento de medição; metrologia legal).
BOLÍVIA
G/TBT/N/BOL/3/Add.1
Adendo ao Projeto de documento oficial da Bolívia, emitido pelo Vice Ministério da Produção Industrial; de Médio e
Grande Porte, do Ministério de Desenvolvimento Produtivo e Economia Plural (Viceministerio de Producción Industria; a
Mediana y Gran Escala - Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural), com o objetivo de informar a alteração
do Regulamento Técnico DS2452 relativo à rotulagem de produtos destinados ao consumo humano, direta ou
indiretamente, que contenha ou seja derivado de organismos geneticamente modificados, mediante o Decreto
Supremo 2735, de 20 abril 2016. (Palavras chaves: alimento; embalagem; rotulagem; geneticamente modificado).
BRASIL
G/TBT/N/BRA/37/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 a expedição da Portaria Nº 213, de 9 de maio de 2016, que revoga a
Portaria Nº 20/2002 e estabelece que todos os reatores eletromagnéticos para lâmpadas fluorescentes tubulares,
apesar da obrigatoriedade em cumprir com os requisitos da ABNT NBR 5114: 1998, estão liberados das exigência de
certificação e aposição de selo de identificação da conformidade, previamente estabelecidas pela Portaria Nº. 20, de 29
de Janeiro de 2002. (Palavras chave: lâmpada; fluorescente; elétrico; reator).

G/TBT/N/BRA/388/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), informando que o projeto
de Resolução 86/2010, notificado como G/TBT/N/BRA/388, foi aprovado e publicado como Resolução RDC 76/2016, que
estabelece a relação ao pós-registro, alteração, inclusão e cancelamento de medicamentos específicos. (Palavras Chave:
produtos farmacêuticos; substâncias químicas).
G/TBT/N/BRA/474/Add.6
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico para Carrinhos de bebê foi alterado pela
Portaria Nº 222, 16 de maio de 2016, a fim de informar o texto final notificado como documento G/TBT/N/474/Add.1,
revoga a Portaria Nº 28/2014, notificadas como G/TBT/N/BRA/474/Add.2, e mantem a Portaria Inmetro Nº 315/2012.
(Palavras chave: infantil; carrinho de bebê; tecido).
G/TBT/N/BRA/512/Add.4
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro), com objetivo informar a expedição da Portaria Nº 227 de 17 de Maio de 2016, que aprova as
definições no Programa de Avaliação da Conformidade para Cadeiras de Alimentação Infantil, notificados como
G/TBT/N/BRA/512/Add.1, revoga a Portaria Nº 359/2014 ao mesmo tempo em que mantém as outras disposições da
Portaria Nº 683/2012. (Palavras chave: infantil; cadeiras de alimentação; bandeja).
G/TBT/N/BRA/519/Add.4
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro), com o objetivo de informar a expedição da Portaria Nº 227 de 17 de Maio de 2016, que aprova as
definições no Programa de Avaliação da Conformidade para Cadeiras de Alimentação Infantil, notificados como
G/TBT/N/BRA/519/Add.1 ao mesmo tempo em que revoga a Portaria Nº 359/2014 e mantém outras disposições da
Portaria Inmetro Nº 51/2013. (Palavras chave: infantil; cadeira de alimentação; bandeja).
G/TBT/N/BRA/609/Add.4
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro), com o objetivo de fazer reformulação nos artigos 4º, 5º e 6º dos Procedimentos de Avaliação da
Conformidade para lâmpadas LED, com dispositivo integrado para a base, notificadas como G/TBT/N/BRA/609/Add.1 e
G/TBT/BRA/609/Add.2, a fim de alargar os prazos para as lâmpadas de marketing LED. (Palavras chave: lâmpada; LED;
energia).
G/TBT/N/BRA/671
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), propondo
Regulamento Técnico (Resolução N° 74/2016, de 02 de maio de 2016), que estabelece o envio eletrônico na importação
de bens e produtos que estão sujeitos à vigilância sanitária. (1 página disponível em português) (Palavras chave:
sanitária; controle; eletrônico)
G/TBT/N/BRA/672
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA),
propondo Regulamento Técnico (Instrução Normativa Nº 9, de 10 de Maio de 2016), que estabelece diretrizes sobre o
desempenho do MAPA como agência de registro federal para mudanças nos processos de registro da marcação de
pesticidas, seus componentes e afins, referenciados no § 1º do art. 22 do Decreto Nº 4074, de 4 de Janeiro de 2002. (1
página disponível em português) (Palavras chave: registro; pesticidas)

G/TBT/N/BRA/673
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA),
propondo Regulamento Técnico (Instrução Normativa Nº 9, de 10 de Maio de 2016), que estabelece as orientações, a
fim de permitir a entrada no território nacional, de produtos de origem animal destinados ao uso e consumo humano
ou animal, classificado como não suspeitos ou veiculadores de doenças contagiosas, desde que sejam mantidos em sua
embalagem original de fabricação com rotulagem que permita a identificação, com selo de garantia, sem nenhuma
evidência de vazamento ou violação. (1 página disponível em português) (Palavras chave: rotulagem; pesticidas; origem
animal)
G/TBT/N/BRA/674
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)
propondo Regulamento Técnico que estabelece os requisitos de certificação que devem ser cumpridos por cadeiras de
plástico de uso infantil, sem partes móveis. (16 páginas disponíveis em português) (Palavras chave: cadeira plástica;
certificação; infantil).
G/TBT/N/BRA/675
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA),
propondo Regulamento Técnico com o intuito de definir a identidade oficial e as normas de qualidade para o vinho, uva
e produtos derivados, bem como os requisitos utilizados para adequação às regras estabelecidas. Adicionalmente,
revoga: Portaria Nº 1.012, de 17 de Novembro de 1978; Portaria Nº 91, de 19 de julho de 1988; Portaria nº 229, 25 de
outubro de 1988; o Anexo XII e Anexo XXII da Instrução Normativa Nº 01, de 7 de Janeiro de 2000; Instrução Normativa
Nº 2, de 27 de Janeiro de 2005 e, Instrução Normativa Nº 5, de 6 de Maio de 2005. (Palavras chave: vinho; uva; suco).
CANADÁ
G/TBT/N/CAN/475/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Canadá, emitido pela Agência Canadense de Inspeção de Alimentos
(Canadian Food Inspection Agency - CFIA), com o objetivo de informar que a revisão do Regulamento sobre sementes de
ervas (marijuana; cannabis), objetivando reclassificar certas espécies atualmente listadas e introduzir novas espécies de
ervas, com o fito de controlar a introdução e propagação de plantas danosas em semente, classificando-as com base na
distribuição e dano potencial que representa a espécie. Este regulamento entrará em vigor em 1 de Novembro de 2016.
(Palavras chave: plantas; ervas; sementes; maconha; marijuana; cannabis).
CHILE
G/TBT/N/CHL/270/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério da Energia (Ministerio de Energía), com o
objetivo de estabelecer valor de 4.300Kcal/Kg, correspondente ao Poder Calorífico Inferior de pellet de pinho, a fim de
que os laboratórios operem em uma base comum para realização de ensaios de aquecedores que utilizam pellets de
madeira. (Palavra chave: aquecedor; pinus; madeira; serragem; eficiência energética).
G/TBT/N/CHL/359
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério de Energia (Ministerio de Energía), propondo
Regulamento Técnico que altera o Decreto Supremo N° 61 de 2012 sobre o consumo de energia de veículos
automotores leves. (4 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavra chave: automóveis; máquinas; automotores)

G/TBT/N/CHL/360
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pela Superintendência de Eletricidade e Combustíveis (Superintendencia
de Electricidad y Combustibles - SEC), propondo Regulamento Técnico sobre as regras do regime de certificação de
segurança para lâmpadas LED com reator integrado ou Sistema LED Retrofit (12 páginas, disponíveis em espanhol).
(Palavra chave: lâmpadas; LED; Retrofit).
CHINA
G/TBT/N/CHN/1173
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos da China (Food and
Drug Administration), propondo Regulamento Técnico sobre a implementação da avaliação da consistência para a
qualidade e eficácia dos medicamentos genéricos importados e da droga original (versão original para comentários). (6
páginas, disponíveis em chinês). (Palavra chave: medicamentos genéricos; drogas; substâncias).
CINGAPURA
G/TBT/N/SGP/27
Projeto de documento oficial de Cingapura, emitido pela Agência Nacional do Meio Ambiente (National Environment
Agency), propondo Regulamento Técnico para Lei de Proteção e Gestão Ambiental. (Palavras chave: proteção;
ambiental; substância química).
COLÔMBIA
G/TBT/N/COL/109/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial do Ministério da Saúde e Proteção Social (Ministerio de Salud y Protección
Social), com o objetivo de informar a extensão do período para comentários, até 12 de agosto de 2016, para o
Regulamento Técnico sobre os requisitos sanitários dos brinquedos, seus componentes e acessórios, notificado em 4 de
Fevereiro de 2009 mediante o documento identificado como G/TBT/N/COL/109/Add.1 (Palavras chave: brinquedos;
sanitário; jogos; infantil)
G/TBT/N/COL/214/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Colômbia, emitido pelo Ministério da Saúde e Proteção Social e do
Ministério do Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Sustentável (Ministerio de Salud y Protección Social y el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), com o objetivo de informar a versão final do Regulamento Técnico que
estabelece os limites máximos de fósforo e sobre a biodegradabilidade das substâncias tenso ativas (emulsionantes)
presentes nos detergentes e sabões. Esta resolução entrará em vigor a partir de 6 de novembro de 2016. (Palavras
Chave: substâncias químicas; sabão; detergente).
G/TBT/N/COL/219
Projeto de documento oficial da Colômbia, emitido pelo Ministério da Saúde e Proteção Social (Ministerio de Salud y
Protección Social), propondo Regulamento Técnico sobre os registros de saúde, monitoramento, vigilância sanitária de
medicamentos fito terapêuticos. (25 páginas, disponíveis em espanhol). (Palavras Chave: medicamento; farmacêutico;
fitoterápico).

COREIA DO SUL
G/TBT/N/KOR/637/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério para Segurança de Alimentos e
Medicamentos (Ministry of Food and Drug Safety), para informar os links referentes à regulamentação sobre 49
especificações padrão para dispositivos médicos. (Palavras chave: materiais odontológicos; dispositivos médicos).
G/TBT/N/KOR/644
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério para Segurança de Alimentos e Medicamentos
(Ministry of Food and Drug Safety - MFDS), propondo Regulamento para rotulagem de alimentos. (35 páginas,
disponíveis em coreano). (Palavra chave: Alimentos; rotulagem).
G/TBT/N/KOR/645
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério da Agricultura, Alimentação e Assuntos Rurais
(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs - MAFRA), propondo Regulamento sobre as alterações do Ordenamento
e seu decreto de execução e regras para promoção e gestão de produtos ecológicos para os alimentos orgânicos. (46
páginas, disponíveis em coreano; 13 páginas, disponíveis em coreano; 79 páginas, disponíveis em coreano). (Palavra
chave: produtos ecológicos; alimentos orgânicos).
G/TBT/N/KOR/646
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério do Meio Ambiente (Ministry of Environment),
Divisão para Política de Substâncias Químicas (Chemicals Policy Division), propondo Regulamento sobre a revisão do
Decreto de execução e de aplicação das regras para avaliação do Ordenamento para Registro de Substâncias Químicas.
(510 substâncias químicas) (10 páginas, disponíveis em coreano) (Palavra chave: substâncias químicas; meio ambiente).
COSTA RICA
G/TBT/N/CRI/60/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial do Ministério de Economia, Indústria e Comércio (Ministerio de Economía,
Industria y Comercio - MEIC), com o objetivo de informar a extensão do período para comentários, até 27 de Maio de
2016, em relação ao Regulamento Técnico RTCR:400:2006, sobre a rotulagem de carne crua, moída, marinada,
condimentada, amaciada e vísceras. (Palavras chave: rotulagem; alimento; carne; crua).
G/TBT/N/CRI/156/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Costa Rica emitido pelo Ministério da Economia, Indústria e Comércio
(Ministerio de Economía, Industria y Comercio - MEIC), do Departamento de Regulamentação Técnica (Departamento
de Reglamentación Técnica), com o objetivo de informar a ampliação do período para comentários, até 27 de Maio de
2016, em relação ao Regulamento Técnico (RTCR 486: 2016), sobre os requisitos técnicos e de marcação para pneus que
são fabricados no país ou importados para comercialização no país. (Palavras chave: pneus; automóvel; borracha).
G/TBT/N/CRI/157
Projeto de documento oficial da Costa Rica emitido pelo Ministério da Economia, Indústria e Comércio (Ministerio de
Economía, Industria y Comercio - MEIC), do Departamento de Regulamentação Técnica (Departamento de
Reglamentación Técnica), propondo Regulamento Técnico (RTCR 482: 2015), que estabelece a eficiência energética para
produtos elétricos, frigoríficos, congeladores e eletrodomésticos operados por compressor hermético. (13 páginas,
disponíveis em espanhol). (Palavras chave: Energia, refrigeração).

EQUADOR
G/TBT/N/ECU/325
Projeto de documento oficial do Equador, emitido pela Agência Reguladora Nacional (Agencia Nacional de Regulacion),
do Controle e Vigilância Sanitária (Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA), propondo Regulamento Técnico para registro e
controle sanitário de dispositivos médicos de uso humano e dos estabelecimentos que produzem, armazenam,
distribuem e vendem. (25 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavra chave: aparelhos médicos; hospital; saúde).
G/TBT/N/ECU/326
Projeto de documento oficial do Equador, emitido pela Agência Reguladora Nacional (Agencia Nacional de Regulacion),
do Controle e Vigilância Sanitária (Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA), propondo Regulamento Técnico para registro e
controle sanitário de produtos naturais processados para uso medicinal e dos estabelecimentos que produzem,
armazenam, distribuem e vendem. (25 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavra chave: medicamentos; produtos
farmacêuticos; fitoterápicos; medicamento).
ESPANHA
G/TBT/N/ESP/33
Projeto de documento oficial da Espanha emitido pelo ministério da Agricultura Alimentação e Meio Ambiente
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), Diretoria Geral da Indústria de Alimentação (Dirección
General de la Industria Alimentaria), propondo emenda ao regulamento técnico sobre o Padrão de Qualidade para
azeitonas de mesa, tendo como base as últimas alterações das normas internacionais CODEX STAN 66-1981, Resolução
Nº RES- 2/91-IV/04 e COI/OT/NC Nº 1. (12 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave: azeitonas; conserva).
ESTADOS UNIDOS
G/TBT/N/USA/669/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e Energias
Renováveis (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia (Department of
Energy - DOE), com o objetivo de informar a revogação e renovação da proposta sobre procedimentos de ensaio para
lâmpadas de descarga de alta intensidade (high-intensity discharge HID), negando assim a necessidade de
procedimentos de ensaio para lâmpadas do tipo HID. (Palavras chave: lâmpada; elétrico; HID).
G/TBT/N/USA/854/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e Energias
Renováveis (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia (Department of
Energy - DOE), com o objetivo de anunciar a extensão do prazo de comentários até 22 de Junho de 2016, sobre as
normas propostas e análises associadas de padrões para boilers comerciais. (Palavras chave: boilers comerciais; energia;
padrões).
G/TBT/N/USA/878/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração da Segurança em Gasodutos e
Materiais Perigosos (Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration - PHMSA), com o objetivo de incorporar e
permitir o uso da edição de 2015 da Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos (ASME), Código de Caldeiras e
Vasos de Pressão, Seção XII - Regras para construção e serviço contínuo de tanques de transporte, tanques de carga de
veículos automotores, tanques portáteis criogênicos e tanques de carros tanque de unidades múltiplas. Comentários
serão aceitos até 28 de junho de 2016. (Palavras Chave: Veículos, automóveis).

G/TBT/N/USA/904/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos
(Food and Drug Administration - FDA), (Health and Human Services - HHS), com o objetivo de informar a emissão da
regra final para os produtos de tabaco, exceto os produtos acessórios, além de proibir a venda de produtos de tabaco
para os indivíduos com idade inferior a 18 anos e exigir a afixação de avisos de saúde. Essa resolução entrará em vigor a
partir de 8 de agosto de 2016. (Palavras Chave: cigarro; tabaco; embalagem).
G/TBT/N/USA/926/Add.4
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e Energia
Renovável (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia (Department of
Energy - DOE), com o objetivo de confirmar as datas de vigência e de obrigatoriedade no cumprimento da regra final
que estabelece a alteração das regras de conservação de energia para ar condicionado, para resfriamento ou
aquecimento, registrado em 15 de Janeiro de 2016 (81 FR 2420), haja vista que os comentários recebidos em resposta à
regra final não fornecem uma base razoável para a retirada da mesma. (Palavras chave: equipamento industrial; ar
condicionado; equipamento; refrigeração).
G/TBT/N/USA/1013/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção Ambiental
(Environmental Protection Agency - EPA), com o objetivo de informar a expansão da lista de substitutos adicionais
aceitáveis para utilização no setor de refrigeração e ar condicionado, com eficácia desde 23 de Maio de 2016. (Palavras
chave: refrigeração; ar condicionado; espuma; solvente; aerossóis; adesivos; revestimentos).
G/TBT/N/USA/1021/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e Energia
Renovável (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia (Department of
Energy - DOE), com o objetivo de informar a emissão de aviso de proposta de regulamentação (NOPR) para alterar o
procedimento de teste de carregadores de bateria e harmonizar os requisitos de resolução de instrumentação com a
segunda edição da Norma IEC 62301. Este regulamento entrará em vigor a partir de 20 de Junho de 2016 (Palavras
chave: carregadores; bateria; chumbo; teste).
G/TBT/N/USA/1046/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e Energia
Renovável (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia (Department of
Energy - DOE), com o objetivo de informar que o DOE está emitindo uma regra final para substituir a eficiência e
potência dos reatores de lâmpadas fluorescentes, que entrará em vigor no dia 31 de maio de 2016. Os testes
obrigatórios deverão ocorrer a partir de 28 de Junho de 2016. (Palavras chave: lâmpadas; reatores; resistência;
eletricidade; energia).
G/TBT/N/USA/1051/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e Energia
Renovável (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia (Department of
Energy - DOE), com o objetivo de informar a emissão de aviso de regulamentação para certos tipos de fontes de
alimentação externas como base para esta regra final em vigor a partir de 15 Junho de 2016, que adota a proposta de
novembro 2015, juntamente com as disposições conexas para exigir que os fabricantes informem anualmente o total de
unidades de (external power supplies) EPSs isentas, enviadas como serviço e peças de reposição que não cumprem as
normas de conservação de energia apropriadas. (Palavras chave: energia; fontes; peças de reposição; serviço).

G/TBT/N/USA/1067/Add.3
Adendo ao Projeto de Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório do Conselho Geral (Office of the
General Counsel), do Departamento de Energia (Department of Energy - DOE), com o objetivo de informar a reabertura
do período para comentários (até 15 de Junho de 2016), relativos ao Regulamento sobre a exigência de certificação de
admissibilidade para qualquer produto ou equipamento sujeito a um padrão de conservação de energia aplicável, a ser
fornecida ao DOE, antes da importação, publicado anteriormente em 29 de Dezembro de 2015. (Palavras Chave:
energia; certificação; admissibilidade).
G/TBT/N/USA/1088/Add.1
Adendo ao Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Departamento de Saúde (Department of Health), da
Agência de Promoção da Saúde para o Controle e Prevenção de Doenças no Estado de Utah (Disease Control and
Prevention, Bureau of Health Promotion, State of Utah), propondo alteração no Regulamento Técnico R384-415-10
sobre os requisitos para substância padrão de cigarros eletrônicos e produtos similares. Entrará em vigor: 15 de abril de
2016. (Palavras chave: cigarro; tabaco; embalagem; nicotina).
G/TBT/N/USA/1099/Corr.1
Correção do documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Aviação Federal (Federal Aviation
Administration - FAA), com o propósito de efetuar a correção da FR Regra Doc. Nº. 2016-05860 começando na página
18178 da edição de 30 de Março, 2016, corrigidas as tabelas (referentes ao documento em PDF para tabelas corrigidas),
relativas aos padrões de qualificação de desempenho para dispositivos de treino de simulação de voo. (Palavras chave:
aviação; treinamento; dispositivo; simulação; voo).
G/TBT/N/USA/1105/Add.1
Adendo ao documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção Ambiental (Environmental
Protection Agency - EPA), com o objetivo de informar a extensão por 14 dias, do prazo para comentários, até 16 de
Junho de 2016, a respeito do Regulamento Técnico para listar uma série de substâncias substitutas de produtos de
espuma (Closed Cell Foam Products), como aceitáveis, sujeita a condições de uso visando à proteção da camada de
ozônio. (Palavras chave: ozônio; ar condicionado; refrigeração; substância química; espuma; extintor).
G/TBT/N/USA/1113/Add.1
Adendo ao documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and
Drug Administration - FDA), do Serviço de Saúde Humana (Health and Human Services - HHS), com o objetivo de
informar a extensão do período para comentários relativos ao Regulamento Técnico (81 FR 24386), destinado a proibir o
uso de dispositivos de estimulação elétrica (electrical stimulation devices (ESDs), para tratar de pacientes com
comportamento agressivo ou autodestrutivo (self-injurious or aggressive behavior - SIB or AB). (Palavras chave:
Equipamentos médicos; choque)
G/TBT/N/USA/1116/Corr.1
Correção do documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Avaliação de Risco de Saúde Ambiental
(Office of Environmental Health Hazard Assessment), do Estado da Califórnia (State of California), com o objetivo de
informar a data proposta para adoção do documento G/TBT/N/USA/1116, a partir de 18 de Abril de 2016, em relação ao
Regulamento Técnico para permitir a utilização temporária de um texto padrão com advertência a exposição ao Bisfenol
A (BPA) de alimentos e bebidas enlatadas e engarrafadas. (Palavras chave: Substância química; Bisfenol A; alimento;
bebida; enlatado; garrafa).

G/TBT/N/USA/1117/Add.1
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Segurança de Materiais Perigosos e Dutos
(Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration - PHMSA), do Departamento de Transporte (Department of
Transportation - DOT), com o objetivo de informar a extensão do período para comentários até 7 de julho de 2016, em
relação ao Regulamento Técnico (NPRM) que trata dos requisitos de segurança para o transporte e coleta de gás. (136
páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: gases; encanamento; dutos; combustíveis).
G/TBT/N/USA/1117
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Segurança de Materiais Perigosos e Dutos
(Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration - PHMSA), do Departamento de Transporte (Department of
Transportation - DOT), propondo Regulamento Técnico (NPRM) propondo os requisitos de segurança para o transporte
e coleta de gasodutos. (136 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: Gases, encanamento, dutos, combustíveis).
G/TBT/N/USA/1118
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Serviço de Comercialização Agrícola (Agricultural Marketing Service
- AMS), do Departamento de Agricultura (Department of Agriculture - USDA), propondo Regulamento Técnico para o
Programa Nacional de Produtos Orgânicos: Avicultura. (55 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: Alimentos;
animais; aves).
G/TBT/N/USA/1119
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Segurança de Materiais Perigosos e Dutos
(Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration - PHMSA), do Departamento de Transporte (Department of
Transportation - DOT), propondo Regulamento Técnico para caldeiras e vasos de pressão. (6 páginas, disponíveis em
inglês). (Palavras chave: Máquinas; caldeiras).
G/TBT/N/USA/1119/Corr.1
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Segurança de Materiais Perigosos e Dutos
(Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration - PHMSA), do Departamento de Transporte (Department of
Transportation - DOT), informando a correção a ser feita no Regulamento Técnico para caldeiras e vasos de pressão, em
relação às datas e prazos. (Palavras chave: dutos; canos; material perigoso).
G/TBT/N/USA/1120
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Secretaria de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (Bureau
of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives - ATF), do Departamento de Justiça (Department of Justice), propondo
Regulamento Técnico para silenciadores e marcações colocadas em armas de fogo. (4 páginas, disponíveis em inglês).
(Palavras chave: armas; militar; silenciadores; bélico).
G/TBT/N/USA/1121
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug
Administration), do Serviço de Saúde Humana (Health and Human Services - HHS), propondo Regulamento Técnico para
os padrões, limites de potência e prazo de validade para produtos biológicos. (7 páginas, disponíveis em inglês).
(Palavras chave: produtos farmacêuticos; medicamentos; medicina natural).
G/TBT/N/USA/1121/Add.1
Adendo ao Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and
Drug Administration), do Serviço de Saúde Humana (Health and Human Services - HHS), com o objetivo de informar a

regra final do Regulamento Técnico sobre padrões, limites de potência e prazo de validade para produtos biológicos
para atualizar as exigências obsoletas e acomodar novas tecnologias e capacitação para ensaios, em vigor a partir de 16
de setembro de 2016. Comentários serão aceitos até 18 de julho de 2016. (Palavras chave: produtos farmacêuticos;
medicamentos; medicina natural).
G/TBT/N/USA/1122
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e Energias Renováveis (Office of
Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia (Department of Energy - DOE),
propondo Regulamento Técnico do Programa de Conservação de Energia para compressores. (42 páginas, disponíveis
em inglês). (Palavras chave: eletrônicos; máquinas; compressor).
G/TBT/N/USA/1123
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Segurança no Trânsito das Estradas Nacionais
(National Highway Traffic Safety Administration - NHTSA), Departamento de Transportes (Department of Transportation
- DOT), propondo Regulamento Técnico que estabelece os requisitos de segurança para saída de emergência de veículos
como: liberação, retenção de janelas e sistema de válvula de segurança para vidros de ônibus. (30 páginas, disponíveis
em inglês). (Palavras chave: automóveis; transporte; segurança; vidro).
G/TBT/N/USA/1124
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e Energias Renováveis (Office of
Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia (Department of Energy - DOE),
propondo Regulamento Técnico que trata dos procedimentos de ensaio para aquecedores comerciais de água, tanques
para armazenamento de água quente e caldeiras para abastecimento de água quente estabelecidos no âmbito da
alteração do Ordenamento sobre Política de Energia e Conservação de 1975 (EPCA). (69 páginas, disponíveis em inglês).
(Palavras chave: aquecedor; boiler; caldeira).
G/TBT/N/USA/1125
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Serviço de Marketing Agrícola (Agricultural Marketing Service AMS), do Departamento de Agricultura (Department of Agriculture - USDA), propondo a alteração do Regulamento
sobre a definição e requisitos para ovos com cascas aceitáveis para a classificação voluntária USDA e certificação, de
forma a proibir que ovos adulterados ou recolhidos em função da Salmonella Enteritidis sejam apresentados ao USDA
para a classificação e certificação. (2 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: ovos; salmonela; alimento).
G/TBT/N/USA/1126
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Conselho de Eleições do Estado de Nova Iorque (Board of Elections,
State of New York), propondo Regulamento sobre os testes de rotina nas máquinas utilizadas nos sistemas de votação.
(3 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: máquinas; eleição; voto).
G/TBT/N/USA/1127
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Departamento de Agricultura, Divisão Pesos e Medidas do Estado
de Ohio (Department of Agriculture, Weights and Measures Division, State of Ohio), propondo alteração do
Regulamento sobre as regras e especificações de tolerância e os dispositivos para a pesagem comercial, acrescentando
dispositivos de mensuração e pesagem obrigados a ter um certificado de conformidade. (8 páginas, disponíveis em
inglês). (Palavras chave: medidores; balança; metrologia).

G/TBT/N/USA/1128
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Departamento de Agricultura, Divisão Pesos e Medidas do Estado
de Ohio (Department of Agriculture, Weights and Measures Division, State of Ohio), propondo Regulamento que altera
as regras relativas à embalagem e preços dos produtos alimentares e não alimentares, para prescrever o termo ou
unidade adequada de peso ou medida a ser utilizado para a rotulagem. (36 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras
chave: rotulagem; embalagem; preço; metrologia).
G/TBT/N/USA/1129
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Departamento de Agricultura, do Estado de Arkansas (Department
of Agriculture, State of Arkansas), propondo Regulamento que altera as regras relativas às especificações, tolerâncias e
outros requisitos técnicos para dispositivos utilizados para pesagem e medição. (Palavras chave: pesagem; medição;
metrologia).
G/TBT/N/USA/1130
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção Ambiental (Environmental Protection Agency EPA), propondo Regulamento sobre regras de novos usos significativos (Significant New Use Rules on Certain Chemical
Substances) no âmbito do Ordenamento que trata do Controle de Substâncias Tóxicas (Toxic Substances Control Act TSCA), para 55 substâncias químicas que foram objeto de aviso de premanufatura (premanufacture notices - PMN). (31
páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: premanufatura; substâncias químicas; substâncias tóxicas).
G/TBT/N/USA/1131
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e Energias Renováveis (Office of
Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia (Department of Energy - DOE),
propondo Regulamento sobre procedimentos para ensaio de carregador de bateria estabelecido no âmbito da Política
de Eficiência Energética e Energias Renováveis e do Ordenamento para Conservação de Energia de 1975, conforme
alterações. (19 páginas, disponíveis em inglês) (Palavras chave: carregador de bateria; ensaio; energia).
G/TBT/N/USA/1132
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e Energias Renováveis (Office of
Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia (Department of Energy - DOE),
propondo Regulamento sobre normas de conservação de energia para vários produtos de consumo e certos
equipamentos industriais e comerciais para estabelecer padrões para alguns outros tipos de equipamentos industriais,
incluindo compressores, no âmbito do Ordenamento sobre a Política de Conservação de Energia de 1975 (EPCA). (19
páginas, disponíveis em inglês) (Palavras chave: compressor; energia).
FEDERAÇÃO RUSSA
G/TBT/N/RUS/50
Projeto de documento oficial da Rússia, emitido pela Comissão Econômica da Eurásia (Eurasian Economic Commission),
propondo Regulamento Técnico sobre as regras de testes de produtos farmacêuticos biológicos. (717 páginas,
disponíveis em russo) (Palavras chave: medicamentos; substância química).
G/TBT/N/RUS/51
Projeto de documento oficial da Rússia, emitido pela Comissão Econômica da Eurásia (Eurasian Economic Commission),
propondo Regulamento Técnico sobre as regras de ensaios técnicos para dispositivos médicos. (15 páginas, disponíveis
em russo) (Palavras chave: aparelhos médicos; dispositivos).

G/TBT/N/RUS/52
Projeto de documento oficial da Rússia, emitido pela Comissão Econômica da Eurásia (Eurasian Economic Commission),
propondo Regulamento Técnico sobre as regras de registo e de segurança, qualidade e inspeção efetiva de dispositivos
médicos. (76 páginas, disponíveis em russo). (Palavras chave: aparelhos médicos; dispositivos).
G/TBT/N/RUS/53
Projeto de documento oficial da Rússia, emitido pela Comissão Econômica da Eurásia (Eurasian Economic Commission),
propondo Regulamento Técnico sobre os requisitos comuns para a segurança e a eficiência dos dispositivos médicos,
requisitos de rotulagem e sua documentação operacional. (54 páginas, disponíveis em russo). (Palavras chave: aparelhos
médicos; dispositivos).
G/TBT/N/RUS/54
Projeto de documento oficial da Rússia, emitido pela Comissão Econômica da Eurásia (Eurasian Economic Commission),
propondo Regulamento Técnico sobre as regras de registro e fiscalização de produtos farmacêuticos para uso médico.
(861 páginas, disponíveis em russo). (Palavras chave: produtos farmacêuticos; medicamentos; remédios).
G/TBT/N/RUS/55
Projeto de documento oficial da Rússia, emitido pela Comissão Econômica da Eurásia (Eurasian Economic Commission),
Departamento de Regulamentação e Acreditação (Department for Technical Regulation and Accreditation), propondo
Regulamento Técnico sobre procedimento de aplicação de marcação de produção especial de dispositivos médicos no
mercado da União Económica da Eurásia. (8 páginas, disponíveis em russo). (Palavras chave: equipamentos médicos;
marcação).
G/TBT/N/RUS/56
Projeto de documento oficial da Rússia, emitido pela Comissão Econômica da Eurásia (Eurasian Economic Commission),
Departamento de Regulamentação e Acreditação (Department for Technical Regulation and Accreditation), propondo
Regulamento Técnico estabelecendo os requisitos para a bula e para o perfil de drogas de produtos farmacêuticos para
uso médico. (299 páginas, disponíveis em russo). (Palavras chave: produtos farmacêuticos; drogas; bula).
G/TBT/N/RUS/57
Projeto de documento oficial da Rússia, emitido pela Comissão Econômica da Eurásia (Eurasian Economic Commission),
Departamento de Regulamentação e Acreditação (Department for Technical Regulation and Accreditation), propondo
Regulamento Técnico sobre a criação da lista de tipos de dispositivos médicos tratados como instrumentos de medição
no âmbito do processo de registo. (8 páginas, disponíveis em russo). (Palavras chave: dispositivos médicos;
instrumentos de medição; registro).
G/TBT/N/RUS/58
Projeto de documento oficial da Rússia, emitido pela Comissão Econômica da Eurásia (Eurasian Economic Commission),
Departamento de Regulamentação e Acreditação (Department for Technical Regulation and Accreditation), propondo
Regulamento Técnico sobre o estabelecimento das regras de boas práticas de fabricação produtos farmacêuticos no
âmbito da União Económica da Eurásia. (600 páginas, disponíveis em russo). (Palavras chave: boas práticas)
G/TBT/N/RUS/59
Projeto de documento oficial da Rússia, emitido pela Comissão Econômica da Eurásia (Eurasian Economic Commission),
Departamento de Regulamentação e Acreditação (Department for Technical Regulation and Accreditation), propondo

Regulamento Técnico sobre as regras de boas práticas laboratoriais no âmbito da União Económica da Eurásia. (183
páginas, disponíveis em russo). (Palavras chave: boas práticas; laboratório).
G/TBT/N/RUS/60
Projeto de documento oficial da Rússia, emitido pela Comissão Econômica da Eurásia (Eurasian Economic Commission),
Departamento de Regulamentação e Acreditação (Department for Technical Regulation and Accreditation), propondo
Regulamento Técnico sobre os requisitos de rotulagem de produtos farmacêuticos para uso médico e produtos
farmacêuticos para uso veterinário. (26 páginas, disponíveis em russo). (Palavras chave: rotulagem; produtos
farmacêuticos; veterinário; medicamento).
G/TBT/N/RUS/61
Projeto de documento oficial da Rússia, emitido pela Comissão Econômica da Eurásia (Eurasian Economic Commission),
Departamento de Regulamentação e Acreditação (Department for Technical Regulation and Accreditation), propondo
Regulamento Técnico sobre o estabelecimento de regras de boas práticas clínicas no âmbito da União Económica da
Eurásia. (232 páginas, disponíveis em russo). (Palavras chave: boas práticas)
G/TBT/N/RUS/62
Projeto de documento oficial da Rússia, emitido pela Comissão Econômica da Eurásia (Eurasian Economic Commission),
Departamento de Regulamentação e Acreditação (Department for Technical Regulation and Accreditation), propondo
Regulamento Técnico sobre o estabelecimento de regras para conduzir os ensaios sobre efeitos biológicos de
dispositivos médicos e requisitos para as autoridades certificadoras quanto ao cumprimento de procedimentos de
avaliação por parte dessas autoridades. (18 páginas, disponíveis em russo). (Palavras chave: ensaio; efeitos biológicos;
dispositivos médicos; equipamentos).
G/TBT/N/RUS/63
Projeto de documento oficial da Rússia, emitido pela Comissão Econômica da Eurásia (Eurasian Economic Commission),
Departamento de Regulamentação e Acreditação (Department for Technical Regulation and Accreditation), propondo
Regulamento Técnico sobre o estabelecimento de regras de boas práticas para os procedimentos de armazenamento e
transporte de produtos farmacêuticos e para a sua distribuição no âmbito da União Económica da Eurásia. (48 páginas,
disponíveis em russo). (Palavras chave: produtos farmacêuticos; boas práticas).
G/TBT/N/RUS/64
Projeto de documento oficial da Rússia, emitido pela Comissão Econômica da Eurásia (Eurasian Economic Commission),
Departamento de Regulamentação e Acreditação (Department for Technical Regulation and Accreditation), propondo
Regulamento Técnico sobre o estabelecimento de as regras de boas práticas para os procedimentos de armazenamento
e transporte de produtos farmacêuticos e para a sua distribuição no âmbito da União Económica da Eurásia. (48
páginas, disponíveis em russo). (Palavras chave: produtos farmacêuticos; boas práticas).
G/TBT/N/RUS/65
Projeto de documento oficial da Rússia, emitido pela Comissão Econômica da Eurásia (Eurasian Economic Commission),
Departamento de Regulamentação e Acreditação (Department for Technical Regulation and Accreditation), propondo
Regulamento Técnico sobre o estabelecimento de regras para testes de bioequivalência de produtos farmacêuticos no
âmbito da União Econômica da Eurásia. (162 páginas, disponíveis em russo). (Palavras chave: testes de bioequivalência;
produtos farmacêuticos).

G/TBT/N/RUS/66
Projeto de documento oficial da Rússia, emitido pela Comissão Econômica da Eurásia (Eurasian Economic Commission),
Departamento de Regulamentação e Acreditação (Department for Technical Regulation and Accreditation), propondo
Regulamento Técnico sobre o estabelecimento de requisitos para gasodutos para o transporte de hidrocarbonetos
líquidos e gasosos, bem como a eficiência energética. (41 páginas, disponíveis em russo). (Palavras chave: gasodutos;
transporte; hidrocarbonetos; líquidos; gasosos).
G/TBT/N/RUS/67
Projeto de documento oficial da Rússia, emitido pela Comissão Econômica da Eurásia (Eurasian Economic Commission),
Departamento de Regulamentação e Acreditação (Department for Technical Regulation and Accreditation), propondo
Regulamento Técnico sobre o estabelecimento de requisitos para gasodutos para o transporte de hidrocarbonetos
líquidos e gasosos, bem como a eficiência energética. Prazo final para comentários: 29 de julho de 2016. (41páginas,
disponíveis em russo). (Palavras chave: gasodutos; transporte; hidrocarbonetos; líquidos; gasosos).
G/TBT/N/RUS/67/Corr.1
Documento oficial da Rússia, emitido pela Comissão Econômica da Eurásia (Eurasian Economic Commission),
Departamento de Regulamentação e Acreditação (Department for Technical Regulation and Accreditation), com o
objetivo de esclarecer que a informação contida na Notificação G/TBT/N/RUS/67 é idêntica à informação contida na
Notificação G/TBT/N/RUS/66. Assim sendo a Notificação do documento G/TBT/N/RUS/67 é nula e inválida. (Palavras
chave: gasodutos; transporte; hidrocarbonetos; líquidos; gasosos).
G/TBT/N/RUS/68
Projeto de documento oficial da Rússia, emitido pela Comissão Econômica da Eurásia (Eurasian Economic Commission),
Departamento de Regulamentação e Acreditação (Department for Technical Regulation and Accreditation), propondo
Regulamento Técnico (TR CU 033/2013) para alterações N°1 para leite e seus derivados. (2 páginas, disponíveis em
russo). (Palavras chave: Alimentos; bebidas; leite; laticínio).
G/TBT/N/RUS/69
Projeto de documento oficial da Rússia, emitido pela Comissão Econômica da Eurásia (Eurasian Economic Commission),
Departamento de Regulamentação e Acreditação (Department for Technical Regulation and Accreditation), propondo
alterações do Regulamento Técnico (TP TC 022/2011) da União Aduaneira sobre a Rotulagem de Produtos Alimentares,
especificando os requisitos adicionais para a rotulagem de produtos alimentares obtidos a partir de organismos
geneticamente modificados (organismos geneticamente modificados). (1 página, disponível em russo). (Palavras chave:
Alimentos; organismos geneticamente modificados; OGM).
G/TBT/N/RUS/70
Projeto de documento oficial da Rússia, emitido pela Comissão Econômica da Eurásia (Eurasian Economic Commission),
Departamento de Regulamentação e Acreditação (Department for Technical Regulation and Accreditation), propondo
alterações ao Regulamento Técnico (TR CU 020/2011) da União Aduaneira sobre a compatibilidade Eletromagnética de
meios técnicos, implicando no alinhamento de certas disposições do regulamento técnico com esclarecimentos sobre os
produtos abrangidos. (35 páginas, disponíveis em russo) (Palavras chave: compatibilidade Eletromagnética).
G/TBT/N/RUS/71
Projeto de documento oficial da Rússia, emitido pela Comissão Econômica da Eurásia (Eurasian Economic Commission),
Departamento de Regulamentação e Acreditação (Department for Technical Regulation and Accreditation), propondo
alterações ao Regulamento Técnico (TR CU 004/2011) da União Aduaneira sobre a segurança do equipamento de baixa

tensão, implicando no alinhamento de certas disposições do regulamento técnico com esclarecimentos sobre os
produtos abrangidos e eliminação de disposições em duplicidade. (4 páginas, disponíveis em russo) (Palavras chave:
equipamento; baixa tensão).
G/TBT/N/RUS/72
Projeto de documento oficial da Rússia, emitido pela Comissão Econômica da Eurásia (Eurasian Economic Commission),
Departamento de Regulamentação e Acreditação (Department for Technical Regulation and Accreditation), propondo
Regulamento Técnico sobre os requisitos de segurança para gás combustível naturais, preparados para o transporte. (17
páginas, disponíveis em russo) (Palavras chave: gás; combustível; transporte).
ÍNDIA
G/TBT/N/IND/44/Add.5
Adendo ao projeto de documento oficial da Índia, emitido pelo Departamento de Eletrônicos e Tecnologia da
Informação (Department of Electronics and Information Technology - DEITY), do Ministério das Comunicações e
Tecnologia da Informação (Ministry of Communications and Information Technology), com o objetivo de informar a
emenda ao regulamento relativo à questão de fixação de Selo Padrão (Standard Mark) sobre produtos importados.
(Palavras chave: eletrônica; registro; informática).
ISRAEL
G/TBT/N/ISR/918
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo a
Revisão do Regulamento Técnico SI 61008 parte 1, sobre as regras gerais de disjuntores para corrente residual,
adotando a norma internacional IEC 61008-1 - Edição 3.2 - 2013-09, com algumas mudanças. (8 páginas, disponíveis em
hebraico; 158 páginas, disponíveis em Inglês). (Palavras chave: disjuntores; corrente elétrica).
G/TBT/N/ISR/919
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo a
Revisão do Regulamento Técnico 5776-2016, sobre as Regras de Saúde Pública para determinar os níveis máximos de
resíduos (LMR) permitidos em alimentos, de acordo com dados toxicológicos e a necessidade agrícola. (112 páginas,
disponíveis em hebraico). (Palavras chave: pesticida; resíduos; alimentos).
G/TBT/N/ISR/920
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo a
Revisão do Regulamento Técnico SI Padrão 5433 parte 2, sobre sistemas plásticos de tubulação para instalações de água
quente e fria no interior de edifícios - polietileno reticulado (PEX) - para a implementação da primeira alteração à norma
internacional ISO 15875-2: 2003, de 15 de Junho de 2007 para esclarecer os requisitos para dimensões e tolerância dos
tubos e criar um procedimento comum para projetar e testar esses tubos. (4 páginas, disponíveis em hebraico; 6
páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: tubos; polyethylene).
G/TBT/N/ISR/921
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo a
Revisão do Regulamento Técnico SI Padrão 5433 parte 1, sobre sistemas plásticos de tubulação para instalações de água
quente e fria no interior de edifícios - polietileno reticulado (PEX) - para a adoção da primeira emenda à norma
internacional ISO 15875-1: 2003, de 15 de Junho 2007 para esclarecer os requisitos para dimensões e tolerância dos
tubos e criar um procedimento comum para projetar e testar esses tubos. (4 páginas, disponíveis em hebraico; 5
páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: tubos; polyethylene).

G/TBT/N/ISR/922
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo a
revisão do Regulamento Técnico SI 5434 parte 1, sobre sistemas plásticos de tubulação para instalações de água quente
e fria no interior de edifícios - Polibutileno (PB) - para incluir nesta alteração a implementação da primeira alteração à
norma internacional ISO 15875-2: 2003 de 15 de Junho de 2007 para esclarecer os requisitos relativos às dimensões e
tolerância de tubos de barreira e criar um procedimento comum para projetar e testar esses tubos. (3 páginas,
disponíveis em hebraico; 4 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: tubos; Polibutileno).
G/TBT/N/ISR/923
Projeto de documento oficial de Israel, emitido pelo Ponto Focal de Israel (Israel WTO-TBT Enquiry Point), propondo a
revisão do Regulamento Técnico SI 5434 parte 2, sobre sistemas plásticos de tubulação para instalações de água quente
e fria no interior de edifícios - Polibutileno (PB) - para incluir nesta alteração a implementação da primeira alteração à
norma internacional ISO 15876-2: 2003 de 15 de Junho de 2007 para esclarecer os requisitos relativos às dimensões e
tolerância de tubos de barreira e criar um procedimento comum para projetar e testar esses tubos. (4 páginas,
disponíveis em hebraico; 6 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: tubos; Polibutileno).
JAPÃO
G/TBT/N/JPN/527
Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério dos Assuntos Internos e Comunicações (Ministry of
Internal Affairs and Communications), propondo Regulamento Técnico para revisão parcial de equipamentos de rádio.
(5 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave: rádio; baixa potência; comunicação).
LITUÂNIA
G/TBT/N/LTU/28
Projeto de documento oficial da Lituânia, emitido pelo Ministério da Economia da República da Lituânia (Ministry of
Economy of the Republic of Lithuania), propondo Regulamento Técnico que estabelece regras para a rotulagem de
bebidas alcoólicas com gráfico sobre advertência para os efeitos prejudiciais do álcool em mulheres grávidas. (2 páginas,
disponíveis em lituano; 2 páginas, disponível em inglês). (Palavras chave: rotulagem; bebidas alcoólicas; gravidez).
MÉXICO
G/TBT/N/MEX/283/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial do México, emitido pelo Ministério da Economia (Secretaría de Economía),
com o objetivo de informar que foi publicado o Regulamento Técnico NOM-194-SCFI-2015 sobre as especificações para
os dispositivos de segurança essenciais em veículos novos, anteriormente publicada como PROY-NOM-194-SCFI-2014.
(Palavras chave: veículos; automóveis; dispositivos de segurança).
G/TBT/N/MEX/284/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretariada Saúde (Secretaría de Salud), com o
objetivo de informar a resposta aos comentários ofertados em relação ao Regulamento Técnico PROY-NOM-073-SSA12014, que trata da estabilidade de drogas, medicamentos e remédios fitoterápicos. (Palavras Chave: drogas;
medicamentos; remédios; fitoterápicos).

G/TBT/N/MEX/300/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do México, emitido pela Comissão Reguladora de Energia (Comisión
Reguladora de Energía), com o objetivo de informar as especificações de qualidade ao Regulamento Técnico NOM-EM005-CRE-2015, sobre as especificações de qualidade petroquímica. (Palavras chave: produtos petroquímicos; transporte;
armazenamento; distribuição; abastecimento; diesel).
G/TBT/N/MEX/302/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de Economia (Secretaría de Economía), com
o objetivo de informar a extensão de prazo, por mais 30 dias além do prazo anterior concedido (60 dias), para
comentários sobre o Regulamento Técnico PROY-NOM-199-SCFI-2015 que trata das especificações físico-químicas,
informações de negócios e métodos de ensaio, para bebidas alcoólicas produzidas, embaladas, comercializadas ou
importadas, cuja denominação, especificações físico-químicas, informações comerciais e métodos de ensaio, publicado
em 29 de fevereiro de 2016. (Palavras chave: bebida; alcoólica).
G/TBT/N/MEX/308
Projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretaria de Saúde (Secretaría de Salud), propondo Regulamento
Técnico PROY-NOM-159-SSA1-2015, que estabelece as especificações sanitárias para ovos e produtos que contenham
ovos. (12 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave: alimentos; ovo).
G/TBT/N/MEX/309
Projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretária de Energia (Secretaría de Energía), propondo
Regulamento Técnico PROY-NOM-005-ENER-2016, sobre limites, método de ensaio, rotulagem e eficiência energética
de lavadoras de roupa. (Palavras chave: eletrodomésticos; roupa; energia).
G/TBT/N/MEX/310
Projeto de documento oficial do México, emitido pela Secretária de Energia (Secretaría de Energía), propondo
Regulamento Técnico PROY-NOM-016-ENER-2016, que estabelece a eficiência energética de motores trifásicos de
corrente alternada com potência de 0,746 KW a 373 KW. (42 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave:
motores; veículos; elétrico).
PERU
G/TBT/N/PER/85
Projeto de documento oficial do Peru, emitido pelo Ministério da Saúde (Ministerio de Salud), propondo Regulamento
Técnico que estabelece os requisitos mínimos para validação técnicas analíticas necessárias no próprio recadastramento
e alterações no registro sanitário de produtos farmacêuticos. (7 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave:
produtos farmacêuticos; boas práticas; produtos biológicos).
REPÚBLICA TCHECA
G/TBT/N/CZE/193
Projeto de documento oficial da República Tcheca, emitido pela Secretaria de Estado de Segurança Nuclear (State Office
for Nuclear Safety), propondo Regulamento Técnico relativo aos requisitos para a gestão segura dos resíduos
radioativos e sobre o desmantelamento de instalações nucleares ou de locais de trabalho na categoria III ou IV. (15
páginas, disponíveis em Checo, 15 páginas, disponíveis em Inglês). (Palavras chave: resíduos radioativos; instalações
nucleares).

RUANDA
G/TBT/N/RWA/19/Rev.1
Proposta de documento oficial de Ruanda, emitido pelo Departamento de Normas (Rwanda Bureau of Standards),
propondo Regulamento Técnico (DRS 50 2: 2016) sobre os requisitos, métodos de ensaio e amostragem para o queijo
gouda processado para consumo humano (Parte 2). (15 páginas, disponíveis em inglês) (Palavras chave: queijo gouda;
alimento; laticínio).
G/TBT/N/RWA/38
Projeto de documento oficial de Ruanda, emitido pelo Escritório de Normalização (Rwanda Bureau of Standards),
propondo Regulamento Técnico (DRS 304: 2016) sobre os requisitos e métodos de ensaio para pimenta seca, inteira ou
em forma de pó, produzida a partir de variedades de Capsicum spp. (9 páginas, disponíveis em inglês) (Palavras chave:
alimento; pimenta; tempero).
G/TBT/N/RWA/39
Projeto de documento oficial de Ruanda, emitido pelo Escritório de Normalização (Rwanda Bureau of Standards),
propondo Regulamento Técnico (DRS 307: 2016) sobre os requisitos para postes de madeira para transmissão de
energia, distribuição e linhas aéreas de telecomunicações. (21 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: postes;
madeira; energia; telecomunicações).
G/TBT/N/RWA/40
Projeto de documento oficial de Ruanda, emitido pelo Escritório de Normalização (Rwanda Bureau of Standards),
propondo Regulamento Técnico (DRS 308:2016) sobre os requisitos para materiais, projeto básico e montagem de 3
tipos básicos de bolsa de couro ou revestida do tecido. (31 páginas, disponíveis em inglês) (Palavras chave: bolsa; couro;
tecido).
G/TBT/N/RWA/41
Projeto de documento oficial de Ruanda, emitido pelo Escritório de Normalização (Rwanda Bureau of Standards),
propondo Regulamento Técnico (DRS 301: 2016) sobre os requisitos, métodos de amostragem e de teste para emulsão
plástica, utilizados para proteção interior e exterior e decoração de superfícies do edifício após a preparação de
superfície e epóxi poliamida de secagem rápida (priming). (21 páginas, disponíveis em inglês) (Palavras chave: tinta;
priming; epóxi).
G/TBT/N/RWA/42
Projeto de documento oficial de Ruanda, emitido pelo Escritório de Normalização (Rwanda Bureau of Standards),
propondo Regulamento Técnico (DRS 303: 2016) sobre os requisitos, métodos de amostragem e de ensaio para
gengibre desidratado ou moído. (9 páginas, disponíveis em inglês) (Palavras chave: gengibre; tempero).
G/TBT/N/RWA/43
Projeto de documento oficial de Ruanda, emitido pelo Escritório de Normalização (Rwanda Bureau of Standards),
propondo Regulamento Técnico (DRS 302: 2016) sobre os requisitos, métodos de amostragem e de ensaio para
cogumelos processados das espécies comestíveis. (19 páginas, disponíveis em inglês) (Palavras chave: cogumelo;
alimento).

G/TBT/N/RWA/44
Projeto de documento oficial de Ruanda, emitido pelo Escritório de Normalização (Rwanda Bureau of Standards),
propondo Regulamento Técnico (DRS 299: 2016) sobre os requisitos para três tipos de emulsão à base de polímeros
sintéticos ou dispersos em meio não aquoso, para aplicação interior ou exterior. (19 páginas, disponíveis em inglês)
(Palavras chave: tintas; vernizes).
G/TBT/N/RWA/45
Projeto de documento oficial de Ruanda, emitido pelo Escritório de Normalização (Rwanda Bureau of Standards),
propondo Regulamento (DRS 300:2016) sobre os requisitos e métodos de ensaio para resina epóxi usada em pintura
industrial. (17 páginas, disponíveis em inglês) (Palavras chave: tintas; epóxi).
G/TBT/N/RWA/46
Projeto de documento oficial de Ruanda, emitido pelo Escritório de Normalização (Rwanda Bureau of Standards),
propondo Regulamento Técnico (DRS 290:2016) sobre os requisitos e métodos de ensaio para fogão portátil e
sustentável, movido à biomassa, inicialmente destinado ao uso doméstico. (25 páginas, disponíveis em inglês) (Palavras
chave: fogão; biomassa; energia sustentável; combustão).
SENEGAL
G/TBT/N/SEN/9
Projeto de documento oficial da Agência de Normalização do Senegal que emitido pela Diretoria de Comércio Exterior
(Direction du commerce extérieur), propondo Regulamento Técnico que trata das especificações e requisitos para
embalagem biodegradável, de pequena e de média capacidade (sacos de papel). (10 páginas, disponíveis em francês)
(Palavras chave: embalagem; papel; biodegradável).
TAILÂNDIA
G/TBT/N/THA/473/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Tailândia, emitido Administração de Alimentos e Medicamentos, (Food and
Drug Administration - Thai FDA), com o objetivo de informar que o Regulamento notificado como G/TBT/THA/473
(MOPH N° 373), diz respeito à utilização do símbolo de nutrição proporcionando uma alternativa para ajudar os
consumidores na tomada de decisão levando a uma alimentação equilibrada. Entrada em vigor: 25 de Fevereiro de
2016. (Palavras Chave: Alimentos; rótulos; nutrição)
UNIÃO EUROPEIA
G/TBT/N/EU/375
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), com o
objetivo de informar o projeto que altera o anexo XVII do Regulamento (CE) Nº 1907/2006 do Parlamento Europeu e do
Conselho, relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas (REACH), no que diz respeito
éter difenílico (penta bromo fenílico). (5 páginas + 2 páginas de anexos, disponíveis em Inglês). (Palavras Chave:
substancia química)
G/TBT/N/EU/376
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), com o
objetivo de informar o projeto que altera o anexo VI do Regulamento (EC) n.º 1223/2009 do Parlamento Europeu e do
Conselho, relativo aos produtos cosméticos, visando reduzir a concentração máxima autorizada para a benzofenona-3,

dos atuais 10% para 6%, seguindo o último parecer do Comitê Científico da Segurança dos Consumidores (CCSC). (3
páginas + Anexo, 2 páginas, disponíveis em Inglês). (Palavras Chave: substancia química; filtro de ultravioletas; produtos
cosméticos)
VIETNÃ
G/TBT/N/VNM/80
Projeto de documento oficial do Vietnã, emitido pelo Ministério da Saúde (Ministry of Health), propondo Regulamento
Técnico sobre a segurança básica de equipamentos cirúrgicos de alta frequência. (12 páginas, disponíveis em
Vietnamita) (Palavras chave: Equipamentos médicos; cirurgia; máquinas)
G/TBT/N/VNM/81
Projeto de documento oficial do Vietnã, emitido pelo Ministério da Saúde (Ministry of Health), propondo Regulamento
Técnico sobre a segurança básica de incubadora infantil. (20 páginas, disponíveis em Vietnamita) (Palavras chave:
Equipamentos médicos; infantil; máquinas)
G/TBT/N/VNM/82
Projeto de documento oficial do Vietnã, emitido pelo Ministério da Saúde (Ministry of Health), propondo Regulamento
Técnico sobre segurança básica dos aparelhos de endoscopia rígida. (11 páginas, disponíveis em Vietnamita) (Palavras
chave: Equipamentos médicos; máquinas)

