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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.
ARÁBIA SAUDITA
G/TBT/N/SAU/943
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitida pela Organização Saudita de Normalização, Metrologia e
Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization - SASO), propondo Regulamento Técnico que
especifica os termos e definições, objetivos, as obrigações do fornecedor, requisitos de rotulagem e procedimentos de
avaliação da conformidade para materiais de construção (Parte II) do tipo: materiais para revestimento. (22 páginas,
disponíveis em árabe). (Palavras chave: materiais; revestimento; construção).
G/TBT/N/SAU/944
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitida pela Organização Saudita de Normalização, Metrologia e
Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization - SASO), propondo Regulamento Técnico que
especifica os termos e definições, objetivos, as obrigações do fornecedor, requisitos de rotulagem e procedimentos de
avaliação da conformidade para metais e ligas para setores da construção (Parte I). (22 páginas, disponíveis em árabe).
(Palavras chave: metais; ligas; materiais; construção).
G/TBT/N/SAU/945
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitida pela Organização Saudita de Normalização, Metrologia e
Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization - SASO), propondo Regulamento Técnico que
especifica os termos, definições, objetivos, as obrigações do fornecedor, requisitos de rotulagem e procedimentos de
avaliação da conformidade para dispositivos que operam com gás e acessórios. (15 páginas, disponíveis em árabe).
(Palavras chave: gás; cilindros; rotulagem).
G/TBT/N/SAU/946
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitida pela Organização Saudita de Normalização, Metrologia e
Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization - SASO), propondo Regulamento Técnico que
especifica os termos, definições, objetivos, obrigações do fornecedor, requisitos de rotulagem e procedimentos de
avaliação da conformidade em relação à eficiência energética. (18 páginas, disponíveis em árabe). (Palavras chave:
eficiência energética)

G/TBT/N/SAU/947
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitida pela Organização Saudita de Normalização, Metrologia e
Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization - SASO), propondo Regulamento Técnico que
especifica os termos, definições, objetivos, obrigações do fornecedor, requisitos de rotulagem e procedimentos de
avaliação da conformidade para produtos plásticos OXO - biodegradáveis (24 páginas, disponíveis em árabe). (Palavras
chave: plástico; natureza; biodegradável).
G/TBT/N/SAU/948
Projeto de documento oficial da Arábia Saudita, emitida pela Organização Saudita de Normalização, Metrologia e
Qualidade (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization - SASO), propondo Regulamento Técnico que
especifica os termos, definições, objetivos, obrigações do fornecedor, requisitos de rotulagem e procedimentos de
avaliação da conformidade para ferramentas que permitam racionar o consumo de água. (22 páginas, disponíveis em
árabe). (Palavras chave: ferramentas; utensílios; água; racionamento; consumo).
ARGENTINA
G/TBT/N/ARG/294/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial da Argentina, emitido pela Secretária de Comércio (Secretaria de Comercio),
com o objetivo de informar a emissão da Resolução N° 75/2016 sobre procedimento para o reconhecimento dos
organismos de certificação, inspeção e laboratórios. Revoga a Resolução SC N° 404/2015, com exceção dos Artigos 23 e
32 da mesma (G/TBT/N/ARG/294 e Add.1). Restabelece a vigência das resoluções ex SICyM Nos. 123/1999, 431/1999 e
640/1999 e da Resolução ex SDCyC N° 237/2000. A Resolução anterior foi notificada por engano mediante o documento
G/TBT/N/ARG/297/Add.4, de 27 de abril de 2016. (Palavras chave: laboratórios; certificação; teste; reconhecimento;
conformidade).
G/TBT/N/ARG/297/Add.4/Corr.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Argentina, emitido pela Secretaria de Comércio (Secretaría de Comercio),
com o objetivo de informar que a Resolução Nº SC N° 75/2016 notificada mediante o documento
G/TBT/N/ARG/297/Add.4 não corresponde às notificações anteriores (G/TBT/N/ARG/297 e seus Adendos 1-3),
portanto, este adendo não é válido. (Palavras chave: elétrico; eletrodoméstico; segurança)
G/TBT/N/ARG/297/Add.5
Adendo ao projeto de documento oficial da Argentina, emitido pela Secretaria de Comércio (Secretaría de Comercio),
com o objetivo de informar que em virtude dos comentários recebidos, foi substituído o Regime para a certificação
obrigatória no cumprimento dos requisitos essenciais de segurança para os produtos elétricos de baixa tensão
comercializados no país, estabelecido pela Resolução SC N° 508/2015, suas alterações (G/TBT/N/ARG/297) e seus
Adendos (1-3) por um novo regime de acordo com o disposto pela Resolução Nº N° 171/2016 da Secretaria de
Comércio. (Palavras chave: elétrico; eletrodoméstico; segurança)
G/TBT/N/ARG/304
Projeto de documento oficial da Argentina, emitido pela Secretaria de Comércio (Secretaría del Comercio), propondo
Regulamento Técnico sobre a Identidade e qualidade de embalagens de papel comercializadas no país, que substitui o
Art. 2º da Resolução nº 653/1999 (ex SICyM) para estabelecer que os certificados para a veracidade das informações
fornecidas (qualidade, pureza ou misto), devem estar em conformidade com o Sistema Nº. 5 (marca de conformidade)
de acordo com a resolução GMC nº 19/1992. (3 páginas disponíveis em espanhol) (Palavra chave: embalagem; papel)

AUSTRÁLIA
G/TBT/N/AUS/101
Projeto de documento oficial da Austrália, emitido pela Agência de Padrões Alimentares da Austrália e Nova Zelândia
(Food Standards Australia New Zealand), propondo mudanças no Código de Padrões Alimentares da Austrália e Nova
Zelândia, com o propósito de exigir uma declaração do conteúdo de tremoços (luppin) ou de produtos derivados tais
como óleos ou farinhas (através da rotulagem), quando presentes nos alimentos, devido ao seu potencial de
alergenicidade. (22 páginas disponíveis em inglês) (Palavras chave: alimentos; comida; rotulagem; embalagem; óleo;
farinha; tremoço)
BRASIL
G/TBT/N/BRA/317/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 foi expedido a Portaria Nº 286, 27 de Junho de 2016, que revoga
a Portaria Inmetro Nº 85, 24 de março de 2014, notificado sob N° G/TBT/N/BRA/317/Add.1, e determina que a partir de
1º de abril de 2017, os televisores deverão ser fabricados e importados somente em conformidade com os Requisitos
ora aprovados e devidamente registrados no Inmetro. (Palavra chave: televisor)
G/TBT/N/BRA/319/Add.3
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 294, 28 de Junho de 2016, que aprova
ajustes na avaliação da conformidade para acesso aos veículos públicos urbanos e rodoviários para o transporte de
passageiros. Altera a redação da Portaria Inmetro n.º 269/2015, sobre cadeira de transbordo para embarque e
desembarque de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em veículos acessíveis, de características rodoviárias,
destinados ao transporte coletivo de passageiros. (Palavras chave; veículo; rodoviário; mobilidade)
G/TBT/N/BRA/534/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 sobre os ajustes feitos mediante a Portaria nº 336, 21 de julho de
2016 (Anexo II), com a reformulação de alguns itens dos requisitos técnicos para bebedouros (water dispensers), que
tinham sido estabelecidos pela Portaria 394/2014 previamente notificada como documento G/TBT/N/BRA/534/Add.1.
Comentários e sugestões serão aceitos até 10 de agosto de 2016. (Palavras chave: bebedouro; água; equipamento)
G/TBT/N/BRA/560/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro), com o objetivo de informar que foi expedido a Portaria Nº 286, 27 de Junho de 2016, que aprova
adaptações aos Procedimentos de Avaliação da Conformidade para Televisores, previamente notificado mediante o
documento G/TBT/N/BRA/560/Add.1, que reformula os artigos 4º, 5º e 7º da Portaria Nº 563, 23 de dezembro de 2014,
e revoga a Portaria Nº 617, 21 de dezembro de 2015, notificadas como G/TBT/N/BRA/560/Add.2. Além disso, determina
que a partir de 1 de abril de 2018 apenas os televisores adaptados com os requisitos aqui e devidamente aprovados e
registrados no Inmetro terão permissão para serem comercializados no Brasil, mantendo as demais disposições da
Portaria Nº 563, 23 de dezembro de 2014, notificada como G/TBT/N/BRA/Add.1. (Palavra chave: produto eletrônico;
televisor)

G/TBT/N/BRA/560/Add.4
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro), com o objetivo de fornecer informações acerca da Portaria nº 335, 21 de julho de 2016, que altera
a Portaria nº 563/2014, que define os requisitos de avaliação da conformidade para televisores (com tubos de raios
catódicos (cinescópios), tela de plasma, painéis de LCD e monitores de LED, notificadas nos termos do documento
G/TBT/N/BRA/560/Add.1. Comentários e sugestões serão aceitas até 10 de agosto de 2016. (Palavra chave: produto
eletrônico; televisor)
G/TBT/N/BRA/569/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 os ajustes feitos pela Portaria nº 336, 21 de julho de 2016 (Anexo I)
com a reformulação de alguns itens dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para bebedouros (water dispensers),
que tinham sido estabelecidos pela Portaria 344/2014 previamente notificada como documento
G/TBT/N/BRA/569/Add.1. Comentários e sugestões serão aceitas até 10 de agosto de 2016. (Palavras chave:
bebedouro; dispensadores; água; energia)
G/TBT/N/BRA/610/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro), com o objetivo de informar a publicação da Portaria N° 294, de 28 de junho de 2016, que aprova
as adaptações dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para plataformas de elevação instaladas em veículos que
trafeguem em estradas, notificados previamente mediante o documento G/TBT/N/BRA/610, e que reformula: o art. 1º e
o art. 2º da Portaria Inmetro Nº 269, de 2 de junho de 2015, e o art. 4º da Portaria Inmetro Nº 164, de 23 de março de
2015, notificada como G/TBT/N/BRA/610/Add.1 Além disso, revoga os artigos: 1º, 2º e 5º da Portaria Inmetro Nº 151,
de 30 de março de 2016, ressaltando que ficam mantidas as demais disposições da Portaria Inmetro Nº 269/2015 e da
Portaria Inmetro Nº 151/2016. (Palavras chave: plataforma; acessibilidade; veiculo; rodoviário; cadeira de transbordo)
G/TBT/N/BRA/682
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA),
propondo Regulamento Técnico sobre os procedimentos para a fabricação e o emprego de produtos destinados à
alimentação animal com medicamento de uso veterinário. Este regulamento altera a Portaria SDA Nº 65, 21 de
Novembro de 2006, através da reformulação dos anexos I, II e III e incluindo Anexo IV, bem como reformulação item 8.3
da Portaria Nº 4/2007. (3 páginas, disponíveis em Português) (Palavras chave: alimento; animal; medicamentos;
veterinários; antimicrobianos; antiparasitários)
G/TBT/N/BRA/683
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA),
propondo Regulamento Técnico estabelece os requisitos de qualidade, amostragem, apresentação, classificação
marcação e aspectos de rotulagem de algodão em pluma. Este regulamento revoga a Portaria Nº 63, 05 de dezembro de
2002. (6 páginas, disponíveis em Português) (Palavras chave: algodão; amostragem; marcação; rotulagem; classificação)
G/TBT/N/BRA/684
Documento oficial do Brasil, emitido pela Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República,
sobre a Lei No. 13.305, de 4 de Julho de 2016, incluindo o Art. 19-A ao Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969,
que estabelece regras básicas sobre alimentos, a fim de tornar obrigatória a declaração na rotulagem nutricional de
alimentos o alerta para os alimentos que contenham lactose, bem como no caso dos alimentos cujo conteúdo foi
alterado, os rótulos devem informar o conteúdo da lactose remanescente. (1 página, disponível em Português) (Palavras
chave: leite; lactose; rótulo)

G/TBT/N/BRA/685
Projeto de documento oficial do Brasil, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro),
propondo Regulamento Técnico para Produtos para Tratamento Acústico ou Isolamento Térmico para uso na
Construção Civil, estabelecendo requisitos obrigatórios para a sua disponibilização no mercado nacional, visando à
segurança contra incêndios em edificações. (20 páginas, disponíveis em Português) (Palavras chave: isolamento
acústico; térmico; construção; edificação)
CANADÁ
G/TBT/N/CAN/98/Rev.2/Add.1
Adendo à revisão do projeto de documento oficial do Canadá emitido pela Agência de Saúde do Canadá (Health
Canada), com o objetivo de informar que o Regulamento para os acessórios para berços e carrinhos para o transporte
de bebês previamente notificado como G/TBT/N/CAN/98/Rev.2 (de 29 de Julho de 2015) foi adotado como texto final
em 16 de Junho de 2016 e, passará a vigorar a partir de 29 de Dezembro de 2016. (Palavras chave: berço; carrinho;
acessório; infantil)
G/TBT/N/CAN/418/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Saúde (Department of the
Environment and Department of Health Canada), com o objetivo de informar a aprovação das alterações propostas ao
Regulamento Técnico sobre as regras de poluentes multisetoriais, para impor padrões de desempenho obrigatórios por
grupos de setor/equipamentos específicos, a fim de estabelecer um patamar de emissões nacionalmente consistente,
previamente notificado mediante o documento G/TBT/N/CAN/418, de 1 de julho de 2014, em vigor desde 17 de junho
de 2016. (Palavras chave: emissões; poluentes; equipamentos)
G/TBT/N/CAN/442/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento do Meio Ambiente e Departamento de
Saúde (Department of the Environment and Department of Health), com o objetivo de informar a aprovação do
Regulamento Técnico que trata de substâncias químicas destruidoras da camada de ozônio e Regulamentos alternativos
de compostos de hidrocarbonetos halogenados (Halocarbon), notificado previamente mediante o documento
G/TBT/N/CAN/442 de 17 de Abril de 2015, adotado desde 29 de Junho de 2016, em vigor a partir de 29 de Dezembro de
2016. (Palavras chave: substâncias químicas; camada de ozônio)
G/TBT/N/CAN/452/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Saúde (Department of Health), com
o objetivo de informar que as alterações ao Regulamento Técnico notificado como G/TBT/N/CAN/452 (de 24 de Junho
de 2015) foram adotadas a partir de 29 de Junho de 2016, como alterações complementares as regras sobre Alimentos
e medicamentos Farmacêuticos quanto a sua falta e a descontinuação da sua venda, estabelecendo requisitos
obrigatórios para relatar a sua escassez ou interrupções previstas ou reais para determinadas categorias de
medicamentos que têm o potencial, em uma situação de escassez ou interrupção, de afetar negativamente a saúde dos
canadenses e do sistema de saúde. As alterações entram em vigor a partir de 14 de março de 2017. (Palavras chave:
medicamento; remédio; alimentos)
G/TBT/N/CAN/491
Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Saúde (Department of Health), com o objetivo
de fazer alterações no Estatuto dos Alimentos e Medicamentos para melhorar a supervisão regulamentar dos
antimicrobianos de uso veterinário, exigindo que ingredientes farmacêuticos ativos, de uso veterinário, sejam
fabricados de acordo com as boas práticas de fabricação e que as pessoas que importam, fabricam, embalam, rotulam

ou ensaiam o façam de acordo com o estabelecimento de licença, restringindo o uso impróprio. (51 páginas, disponíveis
em Inglês e Francês) (Palavras chave: antimicrobianos; veterinário; boas práticas; embalagem; rotulagem; ensaio)
G/TBT/N/CAN/492
Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Saúde (Department of Health), com o objetivo
de fazer alterações no Ordenamento sobre os Produtos de Consumo e substituição de certos regulamentos, incluindo a
fabricação de produtos de consumo visando modernizar e atualizar referências estáticas. (156 páginas, disponível em
inglês e francês). (Palavras chave: regulamentos; consumo)
G/TBT/N/CAN/493
Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Inovação, Ciência e Desenvolvimento
Econômico (Department of Innovation, Sciences and Economic Development), com o objetivo de informar sobre o
lançamento do serviço on-line, facilitando a apresentação de candidaturas para laboratórios de ensaio visando o
reconhecimento ou designação para testes/ensaios de telecomunicações ou para equipamentos terminais e aparelhos
para radiocomunicação. (1 página, disponível em inglês e francês). (Palavras chave: telecomunicação;
radiocomunicação; reconhecimento mútuo; certificação)
G/TBT/N/CAN/494
Projeto de documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Inovação, Ciência e Desenvolvimento
Econômico (Department of Innovation, Sciences and Economic Development), com o objetivo de informar sobre o
lançamento do serviço on-line, facilitando a apresentação de candidaturas para organismos de certificação visando o
reconhecimento para certificar aparelhos de radiocomunicação. (1 página disponível em inglês e francês) (Palavras
chave: radiocomunicação; organismos de certificação)
G/TBT/N/CAN/495
Documento oficial do Canadá, emitido pelo Departamento de Inovação, Ciência e Desenvolvimento Econômico
(Department of Innovation, Sciences and Economic Development), com o objetivo de informar a publicação do aviso
sobre equipamento causador de interferência (Norma ICES-003 publicação 6), Limites e métodos de medição para
equipamentos de tecnologia da informação (incluindo os aparelhos Digitais), esclarecendo que os termostatos externos
estão sujeitos às exigências da ICES-003 conforme a secção 4 (e), e dando um prazo até 1 de Março de 2017 para a
Indústria garantir que estes termostatos vendidos, colocados à venda, fabricados, importados, distribuídos ou
arrendados sejam compatíveis com os equipamentos. (1 página disponível em inglês e francês). (Palavras chave:
radiocomunicação; termostatos)
CAZAQUISTÃO
G/TBT/N/KAZ/7
Projeto de documento oficial do Cazaquistão, emitido pelo Departamento para o Desenvolvimento de Atividades de
Comércio Exterior (Department for Foreign Trade Activity Development), do Ministério Nacional da Economia (Ministry
of National Economy of the Republic of Kazakhstan), propondo a segunda alteração ao Regulamento Técnico da União
Aduaneira (TR CU 008/2011) sobre a segurança dos brinquedos, em vigor desde 1 de julho de 2012, que foi
desenvolvido para proteger as crianças contra o possível impacto negativo prejudiciais à sua saúde e desenvolvimento.
(1 página, disponível em russo). (Palavras chave: brinquedo; segurança)

CHILE
G/TBT/N/CHL/309/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Chile, emitido pela Superintendência de Eletricidade e Combustíveis
(Superintendencia de Electricidad y Combustibles - SEC), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico que
estabelece o procedimento de certificação de desempenho em relação à eficiência energética de aspiradores de pó seco
para uso doméstico e similar, com potência elétrica de 2400 W, de acordo com a norma IEC 60312-1: 2011, notificado
em 10 de agosto de 2015 mediante o documento G/TBT/N/CHL/309, foi emitido em 3 de Novembro, 2015, na sua
versão final, por meio da Resolução N° 10.830 da Superintendência de Eletricidade e Combustíveis (SEC), em vigor a
partir de 30 de Dezembro de 2016. (Palavras chave: aspirador de pó; certificação; desempenho)
G/TBT/N/CHL/338/Add.1
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério dos Transportes e Telecomunicações (Ministerio de
Transporte y Telecomunicaciones), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico sobre a alteração do
Decreto Supremo Nº. 22 de 2006, em relação aos faróis, às luzes de ré e luzes que indicam a largura e a altura máxima
do veículo e faróis de neblina traseiros, foi considerado sem efeito. A nova proposta relativa à alteração do Decreto nº
22 de 2006, será implementada através de uma nova notificação. (Palavras chave: farol; luzes; largura; altura; veículo)
G/TBT/N/CHL/363
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pela Superintendência de Eletricidade e Combustíveis (Superintendencia
de Electricidad y Combustibles - SEC), propondo Regulamento Técnico PC N° 14 que estabelece o procedimento de
certificação para os cilindros de alumínio portáteis soldados, para gases liquefeitos de petróleo (GLP), para ser utilizados
em empilhadeiras, de acordo com o alcance da norma NCh 2107.Of87, para um conteúdo de massa nominal inferior ou
igual a 20 kg. (9 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavra chave: cilindros; alumínio; gases liquefeitos; petróleo; GLP)
G/TBT/N/CHL/364
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pela Superintendência de Eletricidade e Combustíveis (Superintendencia
de Electricidad y Combustibles - SEC), propondo Regulamento Técnico PC N° 24/3 que estabelece o procedimento de
certificação para os medidores de volume de gás de membranas deformáveis que possuem totalizadores que funcionam
com baterias, de acordo com o alcance e o campo de aplicação da Norma UNE-EN 1359:1999. (9 páginas, disponíveis em
espanhol) (Palavra chave: medidores; gases liquefeitos de petróleo)
G/TBT/N/CHL/365
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pela Superintendência de Eletricidade e Combustíveis (Superintendencia
de Electricidad y Combustibles - SEC), propondo Regulamento Técnico PC N° 119 que estabelece o procedimento de
certificação para bombas de combustíveis líquidos equipadas com motores de combustão interna, incluindo os
elementos de transmissão, as placas base e qualquer equipamento auxiliar, montados como parte de uma bomba,
necessários para a sua operação. (10 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavra chave: bombas; combustíveis líquidos)
G/TBT/N/CHL/366
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pela Superintendência de Eletricidade e Combustíveis (Superintendencia
de Electricidad y Combustibles - SEC), propondo Regulamento Técnico PE N° 3/15 que estabelece o procedimento de
certificação para caixas de derivação ou distribuição, para uso em instalações elétricas fixas de uso doméstico, de
acordo com a extensão e o alcance da norma IEC 60670-22: 2015. (9 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavra chave:
caixas de distribuição; instalações elétricas)

G/TBT/N/CHL/367
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério da Energia (Ministerio de Energía), propondo
Regulamento Técnico que estabelece as especificações técnicas para o desenho da etiqueta de eficiência energética
para aquecedores de aglomerado de madeira. (12 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavra chave: etiqueta; eficiência
energética; aquecedores)
G/TBT/N/CHL/368
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério dos Transportes e Telecomunicações (Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones), propondo Regulamento Técnico que estabelece os requisitos para as luzes de
veículos de passageiros, definido no Decreto Supremo Nº. 211 de 1991. (2 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavra
chave: veículo; automóvel; lanterna; farol)
G/TBT/N/CHL/369
Projeto de documento oficial do Chile, emitido pelo Ministério dos Transportes e Telecomunicações (Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones), propondo Regulamento Técnico que altera o Decreto N° 22 de 2006, que diz
respeito às luzes traseiras, luzes que indicam a largura e altura do veículo e incorpora as luzes para neblina. (2 páginas,
disponíveis em espanhol) (Palavra chave: veículo; automóvel; lanterna; farol)
CHINA
G/TBT/N/CHN/1177
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração de Normalização da China (Standardization
Administration of China - SAC), propondo a primeira revisão ao Regulamento Técnico GB18350-2013 sobre combustíveis
líquidos, referente aos requisitos de enxofre contido no etanol (Denatured fuel etanol) para mistura na gasolina de uso
automotivo. (1 página, disponível em chinês). (Palavra chave: combustível líquido; enxofre; álcool; etanol; gasolina;
ignição; automóvel)
G/TBT/N/CHN/1178
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração de Normalização da China (Standardization
Administration of China - SAC), propondo um suplemento ao Regulamento Técnico GB 18352 sobre os Limites e
métodos de medição de emissões de veículos leves, utilizado para o ensaio sobre o tipo de veículo, a inspeção quanto à
conformidade na produção e conformidade da circulação, além de regulamentar os requisitos da durabilidade dos
dispositivos para controle das emissões e do sistema de diagnóstico a bordo (on-board diagnostic system). (28 páginas,
disponíveis em chinês). (Palavra chave: emissões; poluição; veículos; automóvel)
G/TBT/N/CHN/1179
Projeto de documento oficial da China, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos da China (China Food
and Drug Administration), propondo Regulamento Técnico sobre procedimento de prévia aprovação para dispositivos
médicos, Instrumentos e aparelhos para cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos para cintilografia e
outros aparelhos para testes visuais. (6 páginas, disponíveis em chinês). (Palavra chave: dispositivos; médicos; cirurgia;
odontologia; veterinário; cintilografia; oftalmologia)
CINGAPURA
G/TBT/N/SGP/28
Projeto de documento oficial de Cingapura, emitido pelo Conselho de Utilidade Pública (Public Utilities Board - PUB),
propondo alteração do Regulamento de Serviços Públicos (abastecimento de água) para introduzir padrões mínimos de

eficiência em relação à utilização de quantidade de água para torneiras e misturadores. (Palavras chave: água; torneira;
misturador)
G/TBT/N/SGP/29
Projeto de documento oficial de Cingapura, emitido pelo Conselho de Utilidade Pública (Public Utilities Board - PUB),
propondo Regulamento de Serviços Públicos (abastecimento de água) sobre um Guia de Rotulagem para as máquinas
de lavar roupas, projetadas para uso doméstico, para fornecer informações sobre o seu nível de eficiência de uso da
água. (Palavras chave: água; torneira; maquina de lavar roupa)
COLÔMBIA
G/TBT/N/COL/137/Add.2
Adendo ao Projeto de documento oficial da Colômbia, emitido pelo Instituto Colombiano Agropecuário (Instituto
Colombiano Agropecuario - ICA), com o objetivo de informar que a Resolução Nº 000970, de 10 de março de 2010,
sobre requisitos para a produção, embalagem, importação, exportação, armazenamento, comercialização, utilização de
sementes para o plantio no país, seu controle e outras disposições, notificada em 13 de Abril de 2010, foi revogada em 7
de setembro de 2015, pela Resolução Nº 003.168. (Palavras chave: planta; vegetal; sementes; embalagem;
armazenamento)
G/TBT/N/COL/216/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Colômbia, emitido Ministério do Comércio, Indústria e Turismo (Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo), com o objetivo de informar a aprovação do Regulamento Técnico que estabelece os
requisitos e dados complementares aplicáveis à rotulagem para tintas à base de água tipo emulsão, de uso
arquitetônico, mediante a Resolução Nº 1154, de 22 de junho de 2016, em vigor a partir de 29 de março de 2017.
(Palavras Chave: tintas; rotulagem; cor; interiores; arquitetura)
COREIA DO SUL
G/TBT/N/KOR/394/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério da Saúde e do Bem Estar (Ministry of
Health & Welfare), com o objetivo de informar as alterações ao Ordenamento para a Promoção da Saúde Nacional, que
estipula os detalhes que devem constar na embalagem dos cigarros, contendo advertências textuais e ilustrativas.
(Palavra chave: cigarro; fumo; tabaco; saúde; embalagem; advertências)
G/TBT/N/KOR/657
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério para a Segurança de Alimentos e Medicamentos
(Ministry of Food and Drug Safety), propondo alteração do Regulamento Técnico sobre a Segurança de Produtos
Farmacêuticos em relação às Boas Práticas de Fabricação; padrões de controle de qualidade; indicação do país de
origem da matéria-prima (substâncias derivadas de plantas) de medicamento fitoterápico. (31 páginas disponíveis em
coreano). (Palavras chave: qualidade; matéria-prima; plantas; medicamento; fitoterápico)
G/TBT/N/KOR/658
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério da Terra, Infraestrutura e Transportes (Ministry
of Land, Infrastructure and Transport - MOLIT), propondo a Promulgação dos regulamentos técnicos para os
constituintes da estrada de ferro. As regulamentações técnicas consistem de: Parte Geral (Parte 1); Aplicações (Parte 2);
componentes de veículos (Parte 3); constituintes de trilho (parte 4); de sinalização e componentes de comunicação
(Parte 5); estrada de ferro elétrica (Parte 6) e aprovação do fabricante (Parte 7). (89 páginas, disponíveis em coreano).
(Palavras chave: trilho; veículos; estrada; ferro; elétrico)

G/TBT/N/KOR/659
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 sobre as regras relativas à renovação da licença de
medicamentos, esclarecendo o procedimento para a renovação da licença e fornecendo a lista de documentos
necessários para a renovação da licença de acordo com o Ordenamento sobre os produtos e assuntos farmacêuticos.
(13 páginas, disponíveis em coreano). (Palavras chave: medicamentos; drogas; produtos; farmacêuticos)
G/TBT/N/KOR/660
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pela Divisão para a Gestão de Eficiência Energética (Energy
Efficiency Management Division), do Ministério do Comércio, Indústria e Energia (Ministry of Trade, Industry and
Energy), propondo Regulamentação sobre a Gestão de Eficiência Energética dos equipamentos, incluindo ampliação do
escopo para TVs; método de ensaio para máquinas de lavar, aquecedores de água a gás e aumento do padrão de
eficiência para geladeiras Kimchi (alimento fermentado usado para ultrapassar o inverno). (296 páginas, disponíveis em
coreano). (Palavras chave: geladeira; tv; aquecedor; alimento; eletrodoméstico)
G/TBT/N/KOR/661
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério da Segurança para Alimentos e Medicamentos
(Ministry of Food and Drug Safety), propondo Regulamento sobre a alteração do Ordenamento Especial para Controle
de Segurança da dietética infantil, tornando obrigatório por parte dos fabricantes, processadores e importadores a
rotulagem de alimentos que contenham alto teor calórico e baixo teor de nutrientes. (4 páginas, disponíveis em
coreano). (Palavras chave: nutrientes; alimento; rotulagem; teor calórico; infantil)
G/TBT/N/KOR/662
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pela Agência de Pesquisa da Rádio Nacional (National Radio
Research Agency - RRA), propondo alteração ao Regulamento Técnico especificando os critérios de compatibilidade
eletromagnética para equipamentos de combate a incêndios e para equipamento de bordo. (45 páginas, disponíveis em
coreano). (Palavras chave: compatibilidade eletromagnética; equipamentos; incêndio; bordo)
G/TBT/N/KOR/663
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério da Segurança para Alimentos e Medicamentos
(Ministry of Food and Drug Safety), propondo diretrizes e princípios de boas práticas de fabrico de medicamentos,
alterando o Regulamento sobre Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos. (55 páginas, disponíveis em coreano).
(Palavras chave: medicamentos; fabricação; boas práticas)
G/TBT/N/KOR/664
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério da Segurança para Alimentos e Medicamentos
(Ministry of Food and Drug Safety), propondo alteração parcial nos requisitos de rotulagem quanto às advertências nos
produtos de tabaco e bebidas alcoólicas vendidos na República da Coreia, especialmente sobre os possíveis efeitos
negativos sobre beber durante a gravidez, prejudicando o feto. (5 páginas, disponíveis em coreano). (Palavras chave:
rotulagem; fumo; bebidas; feto; gravidez)
G/TBT/N/KOR/665
Projeto de documento oficial da Coreia do Sul, emitido pelo Ministério da Ciência e Planejamento Futuro (Ministry of
Science, ICT and Future Planning - MSIP), propondo um Padrão de Radiodifusão e Regulamento Técnico sobre
equipamento de rádio para o Serviço de Radiodifusão, revendo requisitos técnicos para a transmissão UHD, com a

revisão de padrões de intensidade do campo elétrico da área de radiodifusão. (43 páginas, disponíveis em coreano).
(Palavras chave: radiodifusão; rádio; equipamento; elétrico)
COSTA RICA
G/TBT/N/CRI/160
Projeto de documento oficial da Costa Rica, emitido pelo Ministério da Economia, Indústria e Comércio (Ministerio de
Economía, Industria y Comercio - MEIC), propondo Regulamento Técnico (RTCR 484: 2016), sobre os procedimentos
para o registro, uso e controle de pesticidas sintéticos formulados, Grau Técnico do Ingrediente Ativo, adjuvantes e
substâncias relacionadas ao uso agrícola. (176 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave: pesticida; registro;
adjuvante; sais inorgânicos; agricultura)
EQUADOR
G/TBT/N/ECU/126/Add.2
Adendo ao documento de documento oficial do Equador, emitido pelo Instituto de Normalização (Instituto Ecuatoriano
de Normalización - INEN), com o objetivo de informar que o Regulamento Técnico RTE INEN 105 que trata de pilhas,
notificado como G/TBT/N/ECU/126/Add.1, de 21 de agosto de 2014, foi aprovado pela Resolução Nº 16 227, de 10 de
junho de 2016, expedida pela Secretaria de Qualidade do Ministério da Indústria e Produtividade e publicada no Diário
Oficial Nº 788 de 1 de julho de 2016. (Palavra chave: pilha)
G/TBT/N/ECU/293/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Equador, emitido pelo Serviço Equatoriano de Normalização (Servicio
Ecuatoriano de Normalización - INEN), com o objetivo de informar a aprovação do Regulamento Técnico (RTE INEN 264),
que trata dos requisitos do produto, de marcação, rotulagem, amostragem e ensaios para avaliar a conformidade para
calçados de segurança e de proteção individual (EPI), previamente notificado como G/TBT/N/ECU/293, de 22 de janeiro
de 2015, convertido em RTE INEN 264, mediante a emissão da Resolução N° 16 229, de 10 de junho de 2016 publicada
no Registro Oficial Nº 788 de 1 de julho de 2016 (Palavras chave: Equipamento de Proteção Individual; calçado;
marcação; rotulagem; ensaios)
ESTADOS UNIDOS
G/TBT/N/USA/661/Add.6
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 emissão da regra final que classifica produtos diversos de refrigeração, ao
abrigo da parte A do título III do Ordenamento sobre a Política de Conservação de Energia (EPCA), incluindo
refrigeradores para vinho e de bebidas, estabelecendo certas definições relacionadas com esses produtos e
procedimentos de ensaio. (Palavras chave: refrigeradores; coolers; chillers; freezers; bebidas; vinho)
G/TBT/N/USA/678/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar
(The Food Safety and Inspection Service - FSIS), com o objetivo de informar a regra final que altera os regulamentos para
inspeção de carne e aves para prover um sistema de solicitação e certificação eletrônica para exportação, como um
componente do sistema de informação da Agência de Saúde Pública, que estará disponível como uma alternativa ao
processo de pedido de exportação e de certificação em papel. O FSIS cobrará uma taxa para utilização do sistema que
será atualizada no início de cada ano civil. A FSIS também altera as regras para a exportação de produtos de ovo em

paralelo aos regulamentos para a exportação de produtos de carne e aves, em vigor a partir de agosto de 2016.
(Palavras chave: alimento; ovo; carne; frango)
G/TBT/N/USA/678/Add.1/Corr.1
Correção do Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Serviço de Inspeção e Segurança
Alimentar (The Food Safety and Inspection Service - FSIS), com o objetivo de informar que a data correta para a entrada
em vigor é 29 de agosto de 2016. (Palavras chave: alimento; ovo; carne; frango)
G/TBT/N/USA/698/Add.4
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Departamento de Energia (Department of
Energy), com o objetivo de adotar regra final do procedimento de ensaio para as lâmpadas de diodo integrado do tipo
(LED) para apoiar a implementação de regras de rotulagem, pela Comissão de Comércio Federal (FTC), bem como adotar
procedimentos de ensaio para determinar potência, eficácia, temperatura de cor correlacionada (CCT), índice de
reprodução de cor (CRI) e tempo de vida, em vigor a partir de 1 de agosto de 2016. Representações devem ser baseadas
em ensaios de acordo com a regra final a partir de 28 de Dezembro de 2016. (Palavra chave: lâmpada; LED)
G/TBT/N/USA/867/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Comissão de Comunicação Federal (Federal
Communications Commission), com o objetivo de abordar duas petições de reconsideração do seu Relatório e
Ordenamento, descrevendo o modo de execução das regras e como é o reconhecimento dos laboratórios credenciados
e autorizados a realizar o teste de conformidade ligados aos pedidos de certificação de equipamentos e os corpos que
credenciam os laboratórios. Esta regra será efetivada em 29 de Julho de 2016. (Palavras Chave: laboratório;
conformidade; equipamento)
G/TBT/N/USA/902/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Serviço de Inspeção da Saúde Animal e
Vegetal (Animal and Plant Health Inspection Service - APHIS), do Departamento de Agricultura (Department of
Agriculture - USDA), com o objetivo de informar a alteração do Ordenamento sobre a qualidade das vacinas e
diagnósticos para os animais, que prevê a utilização de um formato de rotulagem mais simples para comunicar melhor o
desempenho do produto para o usuário. (Palavras chave: vírus; soros; toxinas; rótulo; animal; planta; rotulagem)
G/TBT/N/USA/931/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 intuito de alterar os procedimentos de ensaio, estabelecendo uma métrica de eficiência
energética integrada para ventiladores de teto, de pequeno e grande porte, com base no fluxo de ar, consumo de
energia em alta e baixa velocidade, assim como em modo de espera, com vigência desde 24 de agosto de 2016. As
mudanças serão obrigatórias a partir de 23 de Janeiro de 2017. (Palavras chave: ventilador de teto; eficiência
energética)
G/TBT/N/USA/942/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Escritório de Eficiência Energética e Energias
Renováveis (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy - OEERE), do Departamento de Energia (Department of
Energy - DOE), com o objetivo de informar a regra final, em vigor a partir de 17 de Agosto de 2016, que classifica uma
variedade de produtos de refrigeração, coletivamente descritos como produtos diversos de refrigeração (Miscellaneous
Refrigeration Products - MREFs), como um produto abrangido pela parte A do Título III do Ordenamento sobre a Política
de Conservação de Energia (EPCA). Estes produtos incluem diferentes tipos de dispositivos de refrigeração, que incluem

um ou mais compartimentos que mantêm as temperaturas mais elevadas do que os compartimentos de frigorífico
típicos, tais como refrigeradores de vinho e refrigeradores de bebidas. Além disso, esta última regra altera certas
definições relacionadas com esses produtos, estabelecendo procedimentos de teste para determinadas classes de
MREFs. (Palavras chave: refrigeradores; coolers; chillers; freezers; bebidas; vinho)
G/TBT/N/USA/992/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos
(Food and Drug Administration - FDA), com o objetivo de informar que a FDA altera sua regulamentação sobre registro
de instalações alimentares que fabricam, processam, embalam ou armazenam alimentos para consumo humano ou
animal nos Estados Unidos, de acordo com as regras de implementação do Ordenamento para a Modernização da
Segurança Alimentar (FSMA), visando à segurança e inspeção alimentar além de fornecer informações sobre como
utilizar melhor os recursos de inspecção. Em vigor a partir de 12 de setembro de 2016. (Palavras chave: alimento;
comida; ração; animal)
G/TBT/N/USA/1021/Add.1/Corr.1
Correção do 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 correção da proposta de regulamentação (NOPR)
para alterar o procedimento de ensaio para carregadores de bateria e harmonizar os requisitos com a segunda edição
da Norma IEC 62301. (Palavras chave: carregadores; bateria; chumbo; teste)
G/TBT/N/USA/1047/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 finalização das alterações aos padrões de
desempenho de motores de combustão interna ou de ignição por compressão estacionária (a diesel). As alterações são
aplicáveis a motores que operam em situações de emergência em que é necessário o funcionamento do motor ou do
equipamento para proteger a vida humana. A EPA também alterou os padrões de desempenho para certos motores de
combustão interna localizadas em áreas remotas do Alasca. (Palavras chave: veículo; diesel; combustão; emissões;
ignição)
G/TBT/N/USA/1052/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 no texto final em vigor a partir de 15 de agosto de 2016, foram adotadas
as disposições relativas à aplicação de normas regionais para condicionadores de ar centrais, com base em
recomendações de um termo de compromisso de regulamentação negociado. (Palavras chave: energia; condicionador
de ar; ar refrigerado)
G/TBT/N/USA/1052/Add.2
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 aprovação do texto final em vigor a partir de 15 de agosto de 2016 com a
adoção de disposições relativas à aplicação de normas regionais para condicionadores de ar centrais, que vão ajudar o
Departamento a impor as suas normas de conservação de energia. (Palavras chave: energia; condicionador de ar; ar
refrigerado)

G/TBT/N/USA/1085/Add.1
Adendo ao 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 suplementar a proposta de regulamentação sobre a criação de procedimentos de ensaio para
certas categorias de lâmpadas de serviços gerais (GSL), com o intuito de determinar a produção inicial do lúmen, a
potência de entrada, a eficácia da lâmpada, o fator de potência e de energia no modo de espera das lâmpadas de
serviços gerais, e também revisar os procedimentos de ensaio anteriores, tomando por referência a Illuminating
Engineering Society (IES) LM-79-08 para o ensaio de lâmpadas LED não integradas. Comentários serão aceitos até 19 de
agosto de 2016. (Palavras chave: lâmpadas; LED; lúmen; eletricidade; luz)
G/TBT/N/USA/1103/Add.1
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Estado da Califórnia (State of California), com o objetivo de
informar a adoção da regra sobre o nível máximo de dosagem admissível de exposição cutânea, em relação ao Bisfenol
A (BPA), de 3 microgramas/dia, em vigor a partir de 1 de outubro de 2016. (Palavras chave: plásticos; resinas epóxi;
garrafas; CDs; tubulações; revestimentos; latas; alimentos; bebidas)
G/TBT/N/USA/1127/Add.1
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), com o objetivo de informar a
adoção da Regra que altera o Regulamento sobre especificações de tolerância e dispositivos para a pesagem comercial,
acrescentando dispositivos de mensuração e pesagem obrigados a ter um certificado de conformidade, em vigor desde
15 de Julho de 2016. (Palavras chave: medidores; balança; metrologia)
G/TBT/N/USA/1127/Add.1
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), com o objetivo de informar a
adoção da Regra que altera o Regulamento sobre especificações de tolerância e dispositivos para a pesagem comercial,
acrescentando dispositivos de mensuração e pesagem obrigados a ter um certificado de conformidade, em vigor desde
15 de Julho de 2016. (Palavras chave: medidores; balança; metrologia)
G/TBT/N/USA/1130/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 revogação parcial das novas regras de uso significativo,
promulgadas ao abrigo do Ordenamento para o Controle das Substâncias Tóxicas, para três substâncias químicas que
foram objeto de aviso de premanufatura, tendo em vista o recebimento de comentários negativos identificados neste
documento. (Palavras chave: substâncias químicas; tóxicas; premanufatura)
G/TBT/N/USA/1130/Corr.1
Correção do documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção Ambiental (Environmental
Protection Agency - EPA), com o objetivo de corrigir o texto final emitido em 16 de maio de 2016 para 55 substâncias
que foram objeto de premanufatura (premanufacture notices - PMN), para a substância química identificada
genericamente como aluminum calcium oxide salt (PMN P-15-328), tendo em vista que a EPA omitiu inadvertidamente
os requisitos mínimos de proteção ao trabalhador. Este documento corrige a omissão e o erro de digitação. Esta
correção passa a vigorar em 15 de julho de 2016. (Palavras chave: pré-manufatura; substâncias químicas; substâncias
tóxicas)

G/TBT/N/USA/1142/Corr.2
Correção do documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração Federal de Aviação (Federal Aviation
Administration - FAA), em relação à regra final que substitui o processo existente no qual a Administração Federal de
Aviação FAA aprova concentradores de oxigênio portáteis para uso a bordo de aeronaves em operações da
transportadora aérea, operações comerciais e outras operações que utilizam aeronaves de grande porte. A regra final
substitui o processo atual e a exigência de rotulagem só afeta destinados para uso a bordo de aeronaves que não foram
previamente aprovados para uso em aeronaves pela FAA. (Palavras chave: aeronave; equipamento médico; oxigênio;
cilindros; etiquetagem)
G/TBT/N/USA/1147/Add.1
Adendo ao documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Departamento de Agricultura (Department of
Agriculture), do Estado de Illinois (State of Illinois), com o objetivo de informar as alterações ao Regulamento Técnico
estabelecendo padrões para petróleo e combustíveis do tipo gasolina, mistura de álcool com gasolina e lubrificantes
para automóveis. Comentários serão aceitos até 22 de agosto de 2016. (Palavras chave: petróleo; combustíveis;
gasolina; álcool; lubrificantes; automóveis)
G/TBT/N/USA/1161
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção Ambiental (Environmental Protection Agency EPA), propondo Regulamento Técnico para aprovar uma revisão do Plano de Implementação do Estado da Califórnia
(SIP) para o controle das emissões de motores de veículos novos. (24 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave:
Motores elétricos; automóveis)
G/TBT/N/USA/1162
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção Ambiental (Environmental Protection Agency EPA), propondo Regulamento Técnico para alterar as regras para os produtos químicos declarados perigosos. Os
fabricantes de produtos químicos e importadores são obrigados a avaliar os seus produtos de acordo com os novos
critérios adotados a partir do Sistema Globalmente Harmonizado das Nações Unidas de Classificação e Rotulagem de
Produtos Químicos (GHS), e também a desenvolver Fichas de Segurança Padrão e distribuí-las aos utilizadores de forma
contínua de seus produtos químicos. (6 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: produtos químicos; GHS;
segurança)
G/TBT/N/USA/1162/Corr.1
Correção do Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Agência de Proteção Ambiental (Environmental
Protection Agency - EPA), em 13 de Junho de 2016 (81 FR 38104), que alterou as regras de comunicação para os
produtos químicos declarados perigosos. Esse documento inadvertidamente omitiu o perigo relativo às lesões oculares
graves ou irritação ocular da Sec. 370,66 sob a definição de perigo para a saúde. Esta ação corrige essa omissão, efetiva
desde 21 de Julho de 2016 com entrada em vigor prevista a partir de 1 de janeiro de 2018. (Palavras chave: substâncias
químicas; perigosos; lesões oculares)
G/TBT/N/USA/1163
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração para a Segurança e Saúde Ocupacional (Occupation
Safety and Health Administration - OSHA), do Departamento de Trabalho (Department of Labor), propondo
Regulamento Técnico sobre o Programa para o Reconhecimento Nacional dos Laboratórios de Ensaios, para reconhecer
o cumprimento da Norma ISO/IEC 17025: 2005 - Requisitos gerais, para Laboratórios acreditados para calibração e
ensaios no escopo da Norma ISO/IEC 17065:2012 (96 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: calibração;
ensaio; escopo; laboratório; acreditação)

G/TBT/N/USA/1164
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração para a Aviação Federal (Federal Aviation
Administration - FAA), propondo alteração de certos regulamentos de aero navegabilidade para aviões da categoria de
transporte para exigir projetos de tanques de combustível que impeçam a explosão do tanque de combustível causada
pela propagação de chamas, de incêndios externos, através das aberturas do tanque de combustível. Estas alterações
aplicam-se aos pedidos de novos certificados de tipo e de certos pedidos de certificados de tipo alterados ou
suplementares. (9 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: avião; tanque; combustível)
G/TBT/N/USA/1165
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Estado de Nova Iorque (State of New York), propondo Padrões de
Baixa Emissão ou de Emissão Zero para veículos e incorporar as revisões nos padrões e normas de Baixa Emissão ou de
Emissão Zero da Califórnia. (9 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: veículo; emissões)
G/TBT/N/USA/1166
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Serviço de Comercialização Agrícola (Agricultural Marketing Service
- AMS), do Departamento de Agricultura (Department of Agriculture - USDA), convidando os produtores, fornecedores,
processadores, varejistas, operadores de serviços alimentares e outras partes interessadas em peixe-gato a fornecer
informações, comentários e dados para auxiliar no desenvolvimento de Normas Voluntárias para os produtos derivados
dos níveis de bagre e peixe-gato. (2 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: peixe; peixe-gato; bagre; alimento)
G/TBT/N/USA/1167
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug
Administration - FDA), com o objetivo de alterar a regra sobre a segurança e a eficácia de medicamentos antissépticos,
para utilização pelo público em geral sem receita médica, definidos como over-the-counter (OTC), localizados em
prateleiras em farmácias com fácil acesso pelos pacientes, em virtude de mudanças nos padrões de uso para propor que
se usem dados de segurança adicionais para apoiar a segurança das substâncias ativas antissépticas. (27 páginas,
disponíveis em inglês). (Palavras chave: medicamentos; antissépticos; receita)
G/TBT/N/USA/1168
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pela Administração da Segurança de Gasodutos e de Materiais Perigosos
(Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration - PHMSA), do Departamento de Transportes (Department of
Transportation - DOT), propondo a alteração do Regulamento (HMR; 49 CFR parts 171 through 180) sobre materiais
perigosos, para atualizar, esclarecer ou fornecer alívio de exigências regulatórias diversas, a eliminação das
discrepâncias com rótulos e cartazes nacionais e internacionais; permitindo ensaios alternativos para aerossóis. (17
páginas, disponíveis em Inglês). (Palavras chave: materiais perigosos; aerossol; transporte)
G/TBT/N/USA/1169
Documento oficial dos Estados Unidos, emitido pelo Departamento de Segurança Interna da Guarda Costeira (Coast
Guard, Department of Homeland Security - DHS), com o objetivo de informar a regra final para harmonizar as normas de
proteção contra incêndios, detecção e equipamentos de extinção. (86 páginas, disponíveis em Inglês) (Palavras chave:
proteção; incêndios; equipamentos; navios; plataforma; portos; offshore)
FEDERAÇÃO RUSSA
G/TBT/N/RUS/73
Projeto de documento oficial da Rússia, emitido pela Comissão Econômica da Eurásia (Eurasian Economic Commission),
propondo a segunda revisão do Regulamento Técnico (CU TR 008/2011) sobre a segurança dos brinquedos,

estabelecendo os requisitos assegurando a proteção das crianças em relação a possíveis impactos negativos na sua
saúde. (1 página, disponível em russo) (Palavras chave: brinquedo; segurança; infantil)
FRANÇA
G/TBT/N/FRA/168
Projeto de documento oficial da França, emitido pela Direção-Geral da Saúde (Direction générale de la santé), do
Ministério da Saúde (Ministère de la santé), propondo um projeto de Decreto que fixa os tipos e características de
objetos que incentivam diretamente o consumo excessivo de álcool, a venda e o fornecimento. Podendo tratar-se de
jogos, roupas, acessórios de moda, artigos de decoração, utensílios e acessórios para equipamentos eletrônicos ou
outros objetos cujo grafismo, layout, visual, nome, logotipo e slogan encorajem diretamente o consumo excessivo de
álcool. (2 páginas, disponíveis em francês). (Palavras chave: jogos; roupas; moda; decoração; equipamentos eletrônicos;
álcool; bebidas)
HONDURAS
G/TBT/N/HND/87/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial de Honduras, emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico
(Secretaría de Desarrollo Económico), estabelecendo requisitos e outras especificações (01.02.03: 16), para informar
que o prazo de comentários sobre fortificação do açúcar com vitamina A, será prorrogado para 04 de Julho de 2016.
(Palavras chave: açúcar; vitamina; alimento; bebida)
JAPÃO
G/TBT/N/JPN/529
Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Terra, Infraestrutura, Transportes e Turismo (Ministry
of Land, Infrastructure, Transport and Tourism - MLIT), propondo Regulamento Técnico sobre a emenda parcial ao
Ordenamento sobre as Regras de segurança para veículos de transporte rodoviário e ao Ordenamento sobre
Transportes. (1 página, disponível em Inglês). (Palavras chave: transporte; segurança; veículos; rodoviário)
G/TBT/N/JPN/530
Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Terra, Infraestrutura, Transportes e Turismo (Ministry
of Land, Infrastructure, Transport and Tourism - MLIT), propondo a alteração do Ordenamento para a aplicação das
regras para fertilizantes, desregulando o requisito para fertilizante combinado designado e estendendo o período de
validade do registro para fertilizantes normais. (2 páginas, disponíveis em Inglês). (Palavras chave: fertilizante; adubo;
agrícola)
G/TBT/N/JPN/531
Projeto de documento oficial do Japão, emitido pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (Ministry of Health,
Labour and Welfare), propondo a alteração do Ordenamento de Designação de Narcóticos, Plantas alucinógenas,
psicotrópicos e matéria-prima para entorpecentes, para designar uma nova substância como psicotrópico. (1 página,
disponível em Inglês). (Palavras chave: narcótico; psicotrópico; entorpecente; alucinógeno; substância química; planta)
MAURÍCIO
G/TBT/N/MUS/7
Projeto de documento oficial de Maurício, emitido pelo Ministério da Indústria, Comércio e Proteção do Consumidor
(Ministry of Industry, Commerce and Consumer Protection), propondo Regulamento Técnico sobre requisitos de

segurança, especificando as características e condições para importação de equipamentos. (5 páginas, disponíveis em
Inglês).(Palavras chave: equipamento; utensílio doméstico)
MÉXICO
G/TBT/N/MEX/315
Projeto de documento oficial do México, emitido pela Comissão Reguladora de Energia (Comisión Reguladora de
Energía), propondo Regulamento Técnico NOM-EM-006-CRE-2015, que estabelece as especificações de qualidade para
produtos petroquímicos que fazem parte da indústria de hidrocarbonetos, tais como etanol, propanol, butanos e nafta,
comercializados em território nacional. (3 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave: etanol; propanol; butano;
nafta; produtos petroquímicos)
NOVA ZELÂNDIA
G/TBT/N/NZL/75
Projeto de documento oficial da Nova Zelândia, emitido pelas Normas Alimentares da Austrália e Nova Zelândia (Food
Standards Australia New Zealand), propondo alterar o Código de Normas Alimentares para exigir uma declaração sobre
o conteúdo de tremoços nos produtos alimentares em virtude do seu potencial alergênico, inclusive em produtos
derivados. Os requisitos obrigatórios dizem respeito a alimentos embalados ou não que contenham qualquer forma de
tremoço, incluindo óleo derivado de tremoço, ou tremoço como ingrediente ou aditivo alimentar. (22 páginas
disponíveis) (Palavras chave: alimento; tremoço; alergênico)
PANAMÁ
G/TBT/N/PAN/86
Projeto de documento oficial do Panamá, emitido pela Direção Geral de Normas e Tecnologia Industrial (Dirección
General de Normas y Tecnología Industrial), do Ministério do Comércio e Indústrias (Ministerio de Comercio e
Industrias), propondo a primeira atualização do Regulamento Técnico (DGNTI COPANIT N° 52-2016) sobre os requisitos
mínimos de qualidade que deve cumprir a cebola (Allium cepa L.) da família da Alliaceae, para consumo em estado
fresco e sua comercialização. (20 páginas, disponíveis em espanhol). (Palavras chave: cebola; tubérculo; alimento;
hortaliça)
PERU
G/TBT/N/PER/86
Projeto de documento oficial do Vietnã, emitido pela Autoridade de publicação, impressão e distribuição (Authority of
Publication, Printing and Distribution), do Ministério da Informação e Comunicações (Ministry of Information and
Communications), propondo Regulamento Técnico sobre as alterações e suplementos para determinados artigos alvo
da Circular nº 16/2015 / TT BTTTT, de 17 de junho de 2015 detalhando a implementação do Decreto nº 187/2013 / NDCP do Governo, de 20 de Novembro de 2013, sobre a importação e exportação de bens nas áreas de impressão e
distribuição de publicações. (10 páginas, disponíveis em Vietnamita) (Palavras chave: impressão; publicações)
G/TBT/N/PER/87
Projeto de documento oficial do Peru, emitido pelo Ministério da Produção (Ministerio de la Producción), propondo
Regulamento Técnico que estabelece as características técnicas de segurança e rotulagem para disjuntores de baixa
tensão, destinados à proteção de sobre corrente nas instalações elétricas em edifícios e outras aplicações semelhantes
e para uso por pessoas não qualificadas, de modo que a sua utilização não signifique um perigo para a vida e segurança
das pessoas. (58 páginas, disponíveis em espanhol). (Palavras chave: disjuntores; corrente elétrica)

QUÊNIA
G/TBT/N/KEN/470
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico: KS EAS 12: 2014, sobre os requisitos e métodos de amostragem e de ensaio
para água potável. (14 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: bebida; água potável)
G/TBT/N/KEN/471
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico: KS EAS 13: 2014, sobre os requisitos e métodos de ensaio para água mineral
natural para o consumo humano (28 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: bebida; água mineral)
G/TBT/N/KEN/472
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico: KS EAS 61:2014, sobre os requisitos e métodos de amostragem e de ensaio para
cerveja do tipo Opaque beer. (4 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: cerveja; bebida)
G/TBT/N/KEN/473
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico: KS EAS 63:2014, sobre os requisitos e métodos de amostragem e de ensaio para
cerveja. (5 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: bebida; cerveja)
G/TBT/N/KEN/474
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico: KS EAS 142:2014, sobre os requisitos e métodos de amostragem e de ensaio
para vodca. (3 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: bebida; vodca)
G/TBT/N/KEN/475
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico: KS EAS 140:2014, sobre os requisitos e métodos de amostragem e de ensaio
para vinho espumante. (4 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: bebida; espumante; vinho)
G/TBT/N/KEN/476
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico: KS EAS 139:2014, sobre os requisitos e métodos de amostragem e de ensaio
para vinho fortificante. (4 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: bebida; vinho)
G/TBT/N/KEN/477
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico: KS EAS 138:2014, sobre os requisitos e métodos de amostragem e de ensaio
para vinho de mesa preparado a partir de frutas. (5 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: vinho de mesa;
frutas)
G/TBT/N/KEN/478
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico: KS EAS 138:2014, sobre os requisitos e métodos de amostragem e de ensaio

para água engarrafada para consumo direto. (16 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: bebida; água
engarrafada)
G/TBT/N/KEN/479
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico: KS EAS 146:2014, sobre os requisitos e métodos de amostragem e de ensaio
para rum. (4 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: bebida; rum)
G/TBT/N/KEN/480
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico: KS EAS 145:2014:, sobre os requisitos e métodos de amostragem e de ensaio
para Gim. (3 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: bebida; Gim)
G/TBT/N/KEN/481
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico: KS EAS 144:2014: sobre os requisitos e métodos de amostragem e de ensaio
para bebidas destiladas neutras a serem utilizadas no fabrico ou mistura de bebidas alcoólicas. (4 páginas, disponíveis
em inglês). (Palavras chave: bebidas destiladas)
G/TBT/N/KEN/482
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico: KS EAS 143:2014: sobre os requisitos e métodos de amostragem e de ensaio
para brandy (4 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: brandy; bebidas destiladas)
G/TBT/N/KEN/483
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico: KS EAS 141:2014: sobre os requisitos e métodos de amostragem e de ensaio
para uísque (4 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: uísque; bebidas destiladas)
G/TBT/N/KEN/484
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico: KS EAS 104:2014: sobre os métodos de amostragem e de ensaio para bebidas
alcoólicas. (63 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: bebidas alcoólicas)
G/TBT/N/KEN/485
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico: KS 2650:2016 sobre sistemas aéreos de distribuição de energia, abrangendo
núcleos constituídos por condutores flexíveis isolados com polietileno reticulado (crosslinked polyethylene - XLPE). (37
páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: condutores; polietileno reticulado; sistemas aéreos; distribuição;
energia)
G/TBT/N/KEN/486
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico (KS 2660: mochilas escolares), sobre especificação de materiais para elaboração,
marcação, rotulagem de mochilas escolares. (18 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: têxtil couro; mochila;
infantil)

G/TBT/N/KEN/487
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico KS 2659 especificando os requisitos de materiais para embalagens de produtos
têxteis, incluindo rotulagem das embalagens, entrega (manuseio, transporte) e, armazenamento. (20 páginas,
disponíveis em inglês). (Palavras chave: têxtil; embalagem)
G/TBT/N/KEN/488
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico KS 2658: 2016, especificando os padrões mínimos de formação para operadores
de ambulância para os serviços médicos de emergência (EMS), incluindo aspectos legais, as qualificações, tipos de
veículos/equipamentos de segurança, forças físicas e mecânicas. (180 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave:
ambulância; serviços médicos; veículos; equipamentos; hospitalar)
G/TBT/N/KEN/489
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico DEAS 795:2016, especificando os requisitos e métodos de amostragem e ensaio
para óleo de palma bruto ou processado, derivado do mesocarpo carnudo do fruto do dendezeiro (Elaeis guineenses). (7
páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: óleo; dendê; palma)
G/TBT/N/KEN/490
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico DEAS 887: 2016, especificando os requisitos e métodos de amostragem e de
ensaio para óleo bruto ou semi-refinado de palma (Neutralizado e/ou clareado) derivado do mesocarpo carnudo do
fruto da palma (Elaeis guineenses), destinado à transformação industrial. (5 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras
chave: óleo; dendê; palma)
G/TBT/N/KEN/491
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico DEAS 890:2016, especificando os requisitos e métodos de amostragem e de
ensaio para mistura de óleos comestíveis de origem vegetal, destinados ao consumo humano. (4 páginas, disponíveis
em inglês). (Palavras chave: óleo; mistura; vegetal; sementes)
G/TBT/N/KEN/492
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico DEAS 888:2016, especificando os requisitos de classificação, métodos de
amostragem e de ensaio para amendoim com casca cru e torrado, do tipo Arachis hypogea, destinados ao consumo
humano. (8 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: amendoim; vegetal)
G/TBT/N/KEN/493
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico FDEAS 14:2016, especificando os requisitos, métodos de amostragem e de
ensaio para misturas lácteas e produtos derivados. (12 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: alimento; leite;
laticínio; manteiga)

G/TBT/N/KEN/494
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico DEAS 796:2016, especificando os requisitos, métodos de amostragem e de
ensaio para o óleo do fruto da palmeira (Elaeis guineensis). (8 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: palmeira;
óleo; gordura; vegetal)
G/TBT/N/KEN/495
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico DEAS 889:2016, especificando os requisitos, métodos de amostragem e de
ensaio para o amendoim sem casca da planta Arachis hypogea, destinada à extração de óleo. (7 páginas, disponíveis em
inglês). (Palavras chave: amendoim; óleo)
G/TBT/N/KEN/496
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico FDEAS 321:2016, especificando os requisitos, métodos de amostragem e de
ensaio para gorduras e óleos comestíveis, destinados ao consumo humano. (4 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras
chave: sementes; óleos; gorduras)
G/TBT/N/KEN/497
Projeto de documento oficial do Quênia, emitido pelo Serviço de Normalização do Quênia (Kenya Bureau of Standards KEBS), propondo Regulamento Técnico DKS 2648: 2015, sobre um guia prático para a saúde, segurança ocupacional e
aspectos ambientais, em torno de estações de tratamento de madeira com a intenção de reduzir os riscos da saúde,
ambientais e de segurança, utilizando conservantes à base de água, retardadores de chama e conservantes à base de
solventes orgânicos. (36 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras chave: madeira; conservantes; saúde ocupacional;
plantas; solventes orgânicos)
QUIRGUISTÃO
G/TBT/N/KGZ/48/Corr.1
Correção ao Projeto de documento oficial da República do Quirguistão, emitido pelo Departamento para o
Desenvolvimento de Atividades de Comércio Exterior (Department for Foreign Trade Activity Development), do
Ministério da Economia Nacional da República do Cazaquistão (Ministry of National Economy of the Republic of
Kazakhstan), com o objetivo de informar que o documento G/TBT/N/KGZ/48 foi emitido por engano e é, portanto, nulo,
pois a mesma informação está contida no documento G/TBT/N/KAZ/7. (Palavra chave: brinquedo; segurança)
G/TBT/N/KGZ/48
Projeto de documento oficial da República do Quirguistão, emitido pelo Departamento para o Desenvolvimento de
Atividades de Comércio Exterior (Department for Foreign Trade Activity Development), do Ministério da Economia
Nacional da República do Cazaquistão (Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan), propondo a
segunda revisão do Regulamento Técnico sobre a segurança dos brinquedos (TR CU 008/2011), em vigor desde 1 de
julho de 2012, desenvolvido para proteger as crianças contra possíveis impactos negativos prejudiciais à saúde e
desenvolvimento. (1 página, disponível em russo). (Palavra chave: brinquedo; segurança)

REPÚBLICA TCHECA
G/TBT/N/CZE/195
Projeto de documento oficial da República Tcheca, emitido pela Secretaria de Estado de Segurança Nuclear (State Office
for Nuclear Safety), propondo Regulamento Técnico para o decreto sobre controle de materiais nucleares. (21 páginas,
disponíveis em Inglês; 101 páginas, disponíveis em checo) (Palavras chave: Resíduos radioativos; instalações nucleares;
energia nuclear)
G/TBT/N/CZE/196
Projeto de documento oficial da República Tcheca, emitido pela Secretaria de Estado de Segurança Nuclear (State Office
for Nuclear Safety), propondo Regulamento Técnico sobre o decreto para o sistema de gestão com base no
Ordenamento sobre energia atômica com requisitos de segurança em relação aos materiais nucleares, documentação,
etc. (12 páginas, disponíveis em Inglês; 11 páginas, disponíveis em checo) (Palavras chave: Resíduos radioativos;
instalações nucleares; energia nuclear)
G/TBT/N/CZE/197
Projeto de documento oficial da República Tcheca, emitido pela Secretaria de Estado de Segurança Nuclear (State Office
for Nuclear Safety), propondo Regulamento Técnico sobre a regulamentação do Decreto de Produtos Nucleares, o
modelo de declaração do usuário final, prazos para registro que são selecionados itens nucleares após a sua importação
e os elementos da declaração de utilização final para produtos nucleares. (24 páginas, disponíveis em Inglês; 26 páginas,
disponíveis em checo) (Palavras chave: produtos nucleares; registro)
G/TBT/N/CZE/198
Projeto de documento oficial da República Tcheca, emitido pela Secretaria de Estado de Segurança Nuclear (State Office
for Nuclear Safety), propondo Regulamento Técnico sobre Projeto de decreto sobre produtos nucleares de dupla
utilização, tais como requisitos de conteúdo para documentação para importação ou exportação, o modelo e conteúdo
da declaração de utilização final, o escopo dos dados registrados sobre bens de dupla utilização e como ele é mantido.
(32 páginas, disponíveis em Inglês; 33 páginas, disponíveis em checo) (Palavras chave: Produtos nucleares)
SUÉCIA
G/TBT/N/SWE/131
Projeto de documento oficial da Suécia, emitido pela Autoridade Sueca para o Trabalho Ambiental (Swedish Work
Environment Authority), propondo alteração da Lei (2011:319) sobre combustíveis, para alterar a especificação da
gasolina alquilada (processo de síntese química), para reduzir a pressão máxima da gasolina durante o verão, com base
na Diretiva EC98/70. (Palavras chave: gasolina; combustível; octanagem)
TAILÂNDIA
G/TBT/N/THA/479
Projeto de documento oficial da Tailândia, emitido pelo Departamento de Comércio Exterior (Department of Foreign
Trade), do Ministério do Comércio (Ministry of Commerce), propondo Regulamento Técnico (B.E. 2559 - 2016), relativo
à imposição no cumprimento das medidas e de registro de importador para máquina de impressão 3D. (2 páginas,
disponíveis em tailandês) (Palavras Chave: copiadora; impressora; 3D)

TAIWAN
G/TBT/N/TPKM/226/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial de Formosa, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos (Food
and Drug Administration - FDA), do Ministério da Saúde e Bem-Estar (Ministry of Health and Welfare), com o objetivo de
informar a alteração do Regulamento (Edital Nº1041304257) notificado como G/TBT/N/TPKM/226, sobre a rotulagem
de iodo e graduação do sal alimentar nos produtos pré medidos, em função dos comentários recebidos de outros
membros. A principal revisão foi efetuada no artigo II sobre o lembrete nos alimentos pré medidos em relação ao teor
de cloreto de sódio. (Palavras chave: alimento; sal; iodo)
G/TBT/N/TPKM/227/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial de Formosa, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos (Food
and Drug Administration - FDA), do Ministério da Saúde e Bem-Estar (Ministry of Health and Welfare), com o objetivo de
informar a promulgação do texto final do Regulamento que rege a rotulagem para Chocolate, de acordo com o
documento G/TBT/N/TPKM/227/Add.1, publicado em 16 de março de 2016 e estará em vigor a partir de 1 de Janeiro de
2017. (Palavras chave: alimento; chocolate; rotulagem)
G/TBT/N/TPKM/238
Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pela Agência de Recursos Hídricos (Water Resource Agency), do
Ministério dos Assuntos Econômicos (Ministry of Economic Affairs), propondo Regulamento Técnico sobre a alteração
do Ordenamento sobre abastecimento de Água, anunciado em 4 de Maio de 2016, adicionando os artigos 95-1 e 98-1
para facilitar a utilização de equipamentos eficientes quanto ao uso da água. Falha da etiquetagem de economia de
água em equipamentos designados são sujeitos a penalidades. (1 página, disponível em Inglês; 3 páginas, disponíveis
em chinês) (Palavras chave: aparelhos sanitários; máquinas de lavar, urinóis; torneiras; chuveiros)
G/TBT/N/TPKM/239
Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug
Administration (FDA), do Ministério da saúde e Bem Estar (Ministry of Health and Welfare - MOHW), propondo
Regulamento Técnico sobre a exigência de rotulagem para o vinagre pré-embalado. (1 página, disponível em inglês; 1
página, disponível em chinês). (Palavras chave: vinagre; acido acético)
G/TBT/N/TPKM/240
Projeto de documento oficial de Formosa, emitido pela Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug
Administration - FDA), do Ministério da Saúde e Bem Estar (Ministry of Health and Welfare - MOHW), propondo
Regulamento Técnico (Edital- alimentos Nº. 1051301086) sobre os requisitos para a denominação e rotulagem para os
produtos de creme de café pré medidos, informando se os produtos contêm leite. (1 página, disponível em Inglês; 1
página, disponível em chinês). (Palavras chave: alimento; bebida; café; leite; rotulagem)
TURQUIA
G/TBT/N/TUR/76
Projeto de documento oficial, emergencial da Turquia, emitido pelo Ministério da Alimentação, Agricultura e Pecuária
(Ministry of Food, Agriculture and Livestock), propondo regulamento técnico que determina o procedimento de
avaliação de risco de aditivos, enzimas, aromas e materiais à base destes aromas e de ingredientes alimentares com
propriedades aromatizantes utilizados ou destinados a serem utilizados nos gêneros alimentícios. (15 páginas
disponíveis em turco). (Palavras chave: enzimas; aromas; aromatizantes; gêneros alimentícios)

G/TBT/N/TUR/77
Projeto de documento oficial, emergencial da Turquia, emitido pelo Ministério da Alimentação, Agricultura e Pecuária
(Ministry of Food, Agriculture and Livestock), propondo regulamento técnico que especifica a lista de enzimas
alimentares aprovadas, as condições de utilização das enzimas nos alimentos e as normas relativas à rotulagem das
enzimas alimentares vendidas, incluindo as enzimas usadas como auxiliares tecnológicos. (6 páginas disponíveis em
turco). (Palavras chave: enzimas; gêneros alimentícios; rotulagem)
G/TBT/N/TUR/78
Projeto de documento oficial, emergencial da Turquia, emitido pelo Ministério da Alimentação, Agricultura e Pecuária
(Ministry of Food, Agriculture and Livestock), propondo Regulamento Códex para determinar quais as vitaminas,
minerais e que outras substâncias podem ser adicionadas aos alimentos, bem como as regras e procedimentos
correspondentes. (16 páginas disponíveis em turco). (Palavras chave: vitaminas, minerais; Códex)
UGANDA
G/TBT/N/UGA/540
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico para especificação de sabonetes. (27 páginas, disponíveis em inglês).
(Palavras Chave: produtos de higiene; cosméticos)
G/TBT/N/UGA/541
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico DUS DEAS 878:2016 para especificação de sabonetes antibacteriano. (35
páginas, disponíveis em inglês). (Palavras Chave: produtos de higiene; cosméticos)
G/TBT/N/UGA/542
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico DUS DEAS 6:2016 para especificação dos requisitos, métodos de
amostragem e de ensaio para variedades comerciais de ananás produzidas a partir de Ananas comosus (L.) Merr. da
família Bromeliácea, a serem entregues no estado fresco ao consumidor. (17 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras
Chave: fruta; abacaxi; ananás)
G/TBT/N/UGA/543
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico DUS DEAS 19:2016 para especificação dos requisitos para abacates frescos
(Persea americana Gartner ou P. Grattisima Mill), frutas da família Laurácea a ser fornecida ao consumidor. (17 páginas,
disponíveis em inglês). (Palavra Chave: fruta; abacate)
G/TBT/N/UGA/547
Projeto de documento oficial de Uganda, emitido pela Agência Nacional de Normalização (Uganda National Bureau of
Standards), propondo Regulamento Técnico DUS DEAS 66 4:2016 - Parte 4, para especificação dos requisitos, métodos
de amostragem e de ensaio para pasta de tomate ou purê. (16 páginas, disponíveis em inglês). (Palavras Chave:
alimento; tomates; purê; pasta)

UNIÃO EUROPEIA
G/TBT/N/EU/383/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission),
com o objetivo de informar que o período para comentários sobre o documento notificado como G/TBT/N/EU/383
estabelecendo os critérios científicos específicos em relação à desregulação para a aprovação das propriedades das
substâncias ativas utilizadas em produtos fito farmacêuticos para o sistema endócrino, alterando o Anexo II do
Regulamento (EC) n.º 1107/2009, foi estendido até 31 de Agosto de 2016. (Palavras chave: fito farmacêuticos;
fitoterápico; endócrino; medicamento)
G/TBT/N/EU/384/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission),
com o objetivo de informar que o período de comentários sobre o documento notificado como G/TBT/N/EU/384,
estabelecendo os critérios científicos específicos em relação à desregulação para a aprovação das propriedades das
substâncias ativas utilizadas em produtos biocidas para o sistema endócrino, em conformidade com o Regulamento (EU)
n.º 528/2012, foi estendido até 31 de Agosto de 2016. (Palavras chave: produtos biocidas; endócrino; medicamento)
G/TBT/N/EU/386
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission),
estabelecendo alteração no Regulamento Técnico (EU) Nº 1235/2008, no que diz respeito ao certificado eletrônico para
o controle de produtos biológicos importados e alguns outros elementos. (16 páginas + 10 páginas de anexos, em
Inglês). (Palavras chave: Produtos biológicos; substâncias químicas)
G/TBT/N/EU/387
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission),
estabelecendo alteração no Anexo III do Regulamento Técnico (EC) Nº 1223/2009 do Parlamento Europeu e do
Conselho, no que diz respeito a cosméticos, visando autorizar seis corantes para utilização em produtos destinados à
coloração das pestanas e a regular dez, recém avaliados, corantes para tinturas de cabelo. (4 páginas + 16 páginas do
anexo, disponíveis em Inglês). (Palavras chave: tintura; cabelo; pestanas; substâncias químicas; corantes)
G/TBT/N/EU/388
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission),
estabelecendo Regulamento Técnico (EC) aprovando o chlorocresol como uma substância ativa existente para utilização
em produtos biocidas para produtos dos tipos 1, 2, 3, 6 e 9. (3 páginas + 4 páginas do anexo, disponíveis em Inglês).
(Palavras chave: produtos biocida; substâncias químicas)
G/TBT/N/EU/389
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission),
estabelecendo Regulamento Técnico (EC) aprovando o chlorocresol como uma substância ativa existente para utilização
em produtos biocidas para o tipo de produto 13. (3 páginas + 2 páginas do anexo, disponíveis em Inglês). (Palavras
chave: produtos biocida; substâncias químicas)
G/TBT/N/EU/390
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission),
estabelecendo Regulamento Técnico (EC) aprovando o calcium magnesium oxide como uma substância ativa existente
para utilização em produtos biocidas para produto do tipo 2 e 3 13. (3 páginas + 2 páginas do anexo, disponíveis em
Inglês). (Palavras chave: produtos biocida; substâncias químicas)

G/TBT/N/EU/391
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission),
estabelecendo Regulamento Técnico (EC) aprovando o óxido de cálcio (calcium oxide) como uma substância ativa
existente para utilização em produtos biocidas para produto do tipo 2 e 3. (3 páginas + 2 páginas do anexo, disponíveis
em Inglês). (Palavras chave: produtos biocida; substâncias químicas)
G/TBT/N/EU/392
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission),
estabelecendo Regulamento Técnico (EC) aprovando o calcium magnesium tetrahydroxide como uma substância ativa
existente para utilização em produtos biocidas para produto do tipo 2 e 3. (3 páginas + 2 páginas do anexo, disponíveis
em Inglês). (Palavras chave: produtos biocida; substâncias químicas)
G/TBT/N/EU/393
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission),
estabelecendo Regulamento Técnico (EC) aprovando o hidróxido de cálcio (calcium dihydroxide) como uma substância
ativa existente para utilização em produtos biocidas para produto do tipo 2 e 3. (3 páginas + 2 páginas do anexo,
disponíveis em Inglês). (Palavras chave: produtos biocida; substâncias químicas)
G/TBT/N/EU/394
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission),
estabelecendo Regulamento Técnico (EC) aprovando o coco alkyltrimethylammonium chloride (ATMAC/TMAC) como
uma substância ativa existente para utilização em produtos biocidas para produto do tipo 8. (3 páginas + 2 páginas do
anexo, disponíveis em Inglês). (Palavras chave: produtos biocida; substâncias químicas)
G/TBT/N/EU/395
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), propondo
Diretiva para aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros no que
respeita aos requisitos de acessibilidade para produtos e serviços (COM -2015- 615) (49 páginas + 3 anexos com
respectivamente, 19, 3 e 2 páginas, em Inglês, Francês e Espanhol). (Palavras chave: disposições legislativas;
regulamentares; administrativas)
G/TBT/N/EU/396
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), propondo
Projeto de diretiva que altera o apêndice C do anexo II da Diretiva 2009/48/EC do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo à segurança dos brinquedos, destinados a crianças com menos de 3 anos ou noutros brinquedos destinados a
serem colocados na boca, reduzindo o limite de migração para o bisfenol A, a fim de assegurar o alinhamento com as
últimas provas científicas e aumentar a segurança das crianças. (4 páginas, disponíveis em Inglês). (Palavras chave:
brinquedo; infantil; bisfenol A)
G/TBT/N/EU/397
Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), propondo
Projeto de Regulamento sobre a não renovação da aprovação da substância ativa diquat, nos termos do Regulamento
(EC) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à colocação de produtos fito farmacêuticos no
mercado. (4 páginas, disponíveis em inglês) (Palavras chave: fito farmacêutico; remédio; pesticida; substância química;
substância ativa; diquat)
G/TBT/N/EU/398

Projeto de documento oficial da União Europeia, emitido pela Comissão Europeia (European Commission), propondo
Projeto de Regulamento sobre a adaptação ao Progresso Técnico do Regulamento (EC) No 1272/2008, relativo à
classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, para incluir os nomes químicos listados na Tabela 3.1 e
Tabela 3.2 do anexo VI do Regulamento (EC) n.º 1272/2008 em todas as línguas comunitárias. A Diretiva 67/548 / EEC
foi revogada, com efeitos a partir de 01 de junho de 2015. (4 páginas + 826 páginas do Anexo - Partes 1, 2, 3, e 4
disponíveis em inglês) (Palavras chave: substância química; classificação, rotulagem e embalagem; misturas)
URUGUAI
G/TBT/N/URY/11
Projeto de documento oficial do Ministério da Saúde Pública (Ministerio de Salud Pública - MSP), propondo
Regulamento Técnico MERCOSUL/GMC/RES nº.50/97, sobre concentração máxima de aditivos nos alimentos da
Categoria 7: Biscoitos e Produtos de Padaria. (20 páginas, disponíveis em espanhol) (Palavras chave: pães; biscoitos;
antioxidante; acidulante; alimento)
VIETNÃ
G/TBT/N/VNM/83/Add.1
Adendo ao documento oficial do Vietnã, emitido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (Ministry of Science and
Technology), que altera e complementa determinados artigos do Decreto Nº.89/2006/ND-CP, relativo à rotulagem de
produtos. Este documento anuncia uma extensão do período de comentários públicos para a data de 15 de Agosto de
2016. (Palavras chave: embalagem; rotulagem)
G/TBT/N/VNM/85
Projeto de documento oficial do Vietnã, emitido pela Autoridade de publicação, impressão e distribuição (Authority of
Publication, Printing and Distribution), do Ministério da Informação e Comunicações (Ministry of Information and
Communications), propondo Regulamento Técnico sobre as alterações e suplementos para determinados artigos alvo
da Circular nº 16/2015 / TT BTTTT, de 17 de junho de 2015 detalhando a implementação do Decreto nº 187/2013 / NDCP do Governo, de 20 de Novembro de 2013, sobre a importação e exportação de bens nas áreas de impressão e
distribuição de publicações. (10 páginas, disponíveis em Vietnamita) (Palavras chave: impressão; publicações)

