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G/TBT/N/BRA/621/Add
.4

6. 1. Neinvazivní 
sfygmomanometry

Ústav metrologie, kvality a technologie - Inmetro schvaluje model TD-3128B, 
automatického elektronického sfygmomanometru, značky TaiDoc/Telesad pro 
neinvazivní měření lidského krevního tlaku.                                                           
Institute of Metrology, Quality and Technology - Inmetro approves the model TD-
3128B, of automatic electronic sphygmomanometer, TaiDoc/Telesad brand for 
non-invasive measurement of human blood pressure.

I10, S10S

National Institute of 
Metrology, Quality and 
Technology - 
INMETRO

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/BRA/951/Add
.1

6. 1. Dávkovací čerpadla 
paliva

Cílem tohoto dodatku je informovat, že Národní institut metrologie, kvality a 
technologie - INMETRO prodlužuje dobu legální metrologické kontroly 
dávkovacích čerpadel paliva.                                                                                                       
This addendum aims to inform that the National Institute of Metrology, Quality 
and Technology - INMETRO extends the period of legal metrological control of 
fuel metering pumps.

I10

National Institute of 
Metrology, Quality and 
Technology - 
INMETRO

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/CHE/241 6. 1. Chemikálie a 
biocidní přípravky 

Zavedení povinnosti poskytnout jedinečný identifikátor složení (UFI) pro biocidní 
přípravky na základě práva EU.                                                                                                                                                                                                                                            
Introduction of the obligation to provide a unique formulation identifier (UFI) for 
biocidal products, based on EU law.

C10P Federální úřad 
veřejného zdraví FOPH Švýcarsko 31. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CHL/510 6. 1. 

Elektronické 
jednofázové nebo 
třífázové aktivní 
elektroměry třídy 1 
a 2

Certifikační postup pro elektronické měřiče v souladu s požadavky přílohy 
technické normy pro kvalitu služeb distribučních systémů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
This protocol establishes the certification procedure for electronic meters in 
accordance with the requirements of the Annex to the Technical Standard for 
Service Quality for Distribution Systems.

I10, N20E Dozor nad elektřinou a 
palivy (SEC) Chile 6. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CHL/511 6. 1. 

Elektronické 
jednofázové nebo 
třífázové aktivní 
elektroměry třídy 
0,2S a 0,5S

Certifikační postup pro elektronické měřiče v souladu s požadavky přílohy 
technické normy pro kvalitu služeb distribučních systémů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
This protocol establishes the certification procedure for electronic meters in 
accordance with the requirements of the Annex to the Technical Standard for 
Service Quality for Distribution Systems.

I10, N20E Dozor nad elektřinou a 
palivy (SEC) Chile 6. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CHL/512 6. 1. 

Elektronické 
jednofázové nebo 
třífázové aktivní 
elektroměry třídy 2 
a 3

Certifikační postup pro elektronické měřiče v souladu s požadavky přílohy 
technické normy pro kvalitu služeb distribučních systémů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
This protocol establishes the certification procedure for electronic meters in 
accordance with the requirements of the Annex to the Technical Standard for 
Service Quality for Distribution Systems.

I10, N20E Dozor nad elektřinou a 
palivy (SEC) Chile 6. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CHL/513 6. 1. 

Vertikální 
polyetylenové 
nádrže pro 
uchovávání vody

Tato norma zahrnuje požadavky na materiály, vlastnosti, návrh, montáž, 
rozměry, tolerance, požadavky na odolnost, kvalitu, značení pro nádrže o 
kapacitě od 200 l a více.                                                                                                                       
This standard includes the requirements of materials, properties, design, 
construction, dimensions, tolerances, performance requirements, quality, 
marking, whose capacities vary from 200 L or higher. 

I40, C50A, X40M Generální ředitelství 
pro veřejné práce Chile 6. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/JPN/646 6. 1. Automatizované 
systémy řízení 

MLIT reviduje Bezpečnostní předpisy pro motorová vozidla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
The MLIT will revise the Safety Regulations for Motor Vehicles. T40T

Ministry of Land, 
Infrastructure, 
Transport and Tourism 
(MLIT)

Japonsko 6. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/JPN/647 6. 1. Hnojiva
Revize vyhlášky o prosazování Zákona o hnojivech a dalších pravidel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
The Ordinance for the Enforcement of the Fertilizer Regulation Act and other 
rules are revised.

C10A, C20A, 
S40E

Ministry of Agriculture, 
Forestry and Fisheries Japonsko 5. 2. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1072/Ad
d.1

6. 1. Neurologická 
zařízení

Reklasifikace stimulátorů lebeční elektroterapie určených k léčbě úzkosti a/nebo 
nespavosti.                                                                                                                                                                                                                                                                  
Reclassification of Cranial Electrotherapy Stimulator Devices Intended To Treat 
Anxiety and/or Insomnia.

S10S

Food and Drug 
Administration (FDA), 
Health and Human 
Services (HHS

USA _ Addendum

G/TBT/N/USA/1088/Re
v.1/Add.1

6. 1. Elektronické 
cigarety

Přijetí pravidla týkajícího se norem pro elektronické cigarety.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Rule Adoption. Adopts rule concerning electronic cigarette substance standards. S00S, X00M

Department of Health, 
Disease Control and 
Prevention, Bureau of 
Health Promotion, 
State of Utah

USA _ Addendum

G/TBT/N/USA/1557 6. 1. Pneumatiky 
motorových vozidel

Společnost NHTSA vydává toto předběžné oznámení o navrhovaných pravidlech 
(ANPRM) s cílem získat připomínky k ustanovením federálních bezpečnostních 
norem pro motorová vozidla pro pneumatiky.                                                                                                             
NHTSA is issuing this Advance notice of proposed rulemaking (ANPRM) to seek 
comment on provisions contained in the Federal Motor Vehicle Safety Standards 
for tires. 

T40T, N40E

National Highway 
Traffic Safety 
Administration 
(NHTSA), Department 
of Transportation 
(DOT)

USA 18. 2. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/EGY/1/Add.9 7. 1. Drůbež a králíci

Tento dodatek se týká oznámení ministerské vyhlášky č. 1097/2019, která 
producentům a dovozcům poskytuje šestiměsíční přechodné období, aby se řídili 
egyptskou normou ES 1090 „Zmrazená drůbež a králíci“.                                                                                                      
This addendum concerns the notification of the Ministerial Decree No.1097/2019 
that gives the producers and importers a six-month transitional period to abide by 
the Egyptian Standard ES 1090" Frozen poultry and rabbits".

C20A, C50A
Egyptian Organization 
for Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/215/Rev
.1

7. 1. Plastové potrubí

Ministerská vyhláška č. 1095/2019 poskytuje výrobcům a dovozcům šestiměsíční 
přechodné období pro přechod na egyptskou normu ES 1739, která se vztahuje 
na strojově vyráběné vláknité skleněné trubky určené k použití v gravitačních 
systémech pro dopravu sanitární odpadní vody, dešťové vody a některých 
průmyslových odpadů.                                                                                                                                                                                                                                                     
The Ministerial Decree No.1095/2019 gives the producers and importers a six-
month transitional period to abide by the Egyptian standard ES 1739 which 
covers machine-made fiber glass pipe intended for use in gravity-flow systems 
for conveying sanitary sewage, storm water, and some industrial wastes. 

B10, N40E, 
X00M

Egyptian Organization 
for Standardization and 
Quality

Egypt 7. 3. 2020 Revize

G/TBT/N/EGY/216/Rev
.1

7. 1. Plastové potrubí

Ministerská vyhláška č. 1095/2019 poskytuje výrobcům a dovozcům šestiměsíční 
přechodné období pro přechod na egyptskou normu ES 8228, která se týká 
trubek ze skleněných vláken vyrobených ze strojního vlákna určených k použití 
ve vodních dopravních systémech.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
The Ministerial Decree No.1095/2019 gives the producers and importers a six-
month transitional period to abide by the Egyptian standard ES 8228 which 
covers machine-made fiber glass pipe intended for use in water conveyance 
systems.

B10, N40E, 
X00M

Egyptian Organization 
for Standardization and 
Quality

Egypt 7. 3. 2020 Revize

G/TBT/N/EGY/3/Add.2
4

7. 1. Wolframové 
žárovky

Tento dodatek se týká oznámení ministerské vyhlášky č. 1095/2019, která 
výrobcům a dovozcům poskytuje šestiměsíční přechodné období pro přechod na 
egyptskou normu ES 27 "wolframové žárovky pro domácí a podobné obecné 
výrobky světelné účely - výkonnostní požadavky. 
This addendum concerns the notification of the Ministerial Decree No.1095/2019 
that gives the producers and importers a six-month transitional period to abide by 
the Egyptian Standard ES 27" Tungsten filament lamps for domestic and similar 
general lighting purposes – performance requirements".

N20E, H00
Egyptian Organization 
for Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/34/Add.
5

7. 1. Olivy

Tento dodatek se týká oznámení ministerské vyhlášky č. 1097/2019, která 
producentům a dovozcům poskytuje šestiměsíční přechodné období pro přechod 
na egyptskou normu ES 1636 „stolní olivy“.                                                                                                     
This addendum concerns the notification of the Ministerial Decree No.1097/2019 
that gives the producers and importers a six-month transitional period to abide by 
the Egyptian Standard ES 1636 "table olives".

C20A, C50A
Egyptian Organization 
for Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/MEX/415/Ad
d.2

7. 1. Mazací oleje pro 
benzinové motory

Cílem oznámeného návrhu mexické úřední normy je stanovit specifikace a 
zkušební metody pro mazací oleje používané v motorech benzínových nebo 
naftových vozidel. Uvádí také obchodní informace, které musí být uvedeny na 
etiketách každého jednotlivého kontejneru, v němž je mazací olej uváděn na trh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
The notified draft Mexican Official Standard seeks to establish specifications and 
test methods for lubricating oils used in the engines of petrol- or diesel-fuelled 
vehicles. It also sets out the commercial information that must be displayed on 
the labelling of any individual container in which the lubricating oil is marketed.

T00T, N40E, 
X40M

Ministry of the 
Economy Mexiko _ Addendum

G/TBT/N/IDN/126 7. 1. Fotovoltaické články

Návrh vyhlášky oznamuje požadavky na krystalické křemíkové fotovoltaické 
moduly, které jsou distribuovány na indonéském trhu.                                                                                                                                                                                                         
The draft decree announces requirements for crystalline silicon photovoltaic 
modules that are distributed on the Indonesian market.

N20E

Directorate General of 
New and Renewable 
Energy and Energy 
Conservation, Ministry 
of Energy and Mineral 
Resources

Indonésie 7. 3. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/CAN/601 7. 1. Radiokomunikace

Ministerstvo pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj Kanady tímto stanoví 
požadavky na certifikaci pro flexibilně využívaná širokopásmová zařízení 
používaná v pevných a/nebo mobilních službách provozovaných ve frekvenčním 
pásmu 3450-3650.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
The Ministry of Innovation, Science and Economic Development Canada sets out 
certification requirements for flexible use broadband equipment used in fixed 
and/or mobile services operating in the frequency band 3450-3650.

V20T

Department of 
Innovation, Sciences 
and Economic 
Development

Kanada 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CZE/236/Add
.2

7. 1. Výčepní nádoby

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C099-19, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „výčepní nádoby“, byl přijat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Draft General Measure number: 0111-OOP-C099-19, laying down metrological 
and technical requirements for legally controlled measuring instruments, 
including testing methods for verification of the following legally controlled 
measuring instruments: ‘serving measures’, has been adopted.

I10 Czech Metrology 
Institute Česká republika _ Addendum

G/TBT/N/CZE/238/Add
.1

7. 1. Butyrometry

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C098-19, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení pro schvalování typu a ověřování stanovených měřidel: „butyrometry“, 
byl přijat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Draft General Measure number: 0111-OOP-C098-19, laying down the 
metrological and technical requirements for legally controlled measuring 
instruments, including testing methods for type approval and verification of the 
following legally controlled measuring instruments: ‘butyrometers’, has been 
adopted.

I10 Czech Metrology 
Institute Česká republika _ Addendum

G/TBT/N/CZE/240/Add
.1

7. 1. 
Snímače průtoku 
nosného média s 
dýzou

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C092-18, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení při schvalování typu a při ověřování stanovených měřidel: „snímače 
průtoku nosného média s dýzou“, byl přijat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Draft General Measure number: 0111-OOP-C092-18, laying down metrological 
and technical requirements for legally controlled measuring instruments, 
including the testing methods for type approval and verification of legally 
controlled measuring instruments: ‘nozzle sensors for transmission medium flow’, 
has been adopted.

I10 Czech Metrology 
Institute Česká republika _ Addendum

G/TBT/N/CZE/244/Add
.1

7. 1. Snímače průtoku 
plynu s dýzou

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C090-18, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení při schvalování typu a při ověřování stanovených měřidel: „snímače 
průtoku plynu s dýzou“, byl přijat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Draft General Measure number: 0111-OOP-C090-18, laying down metrological 
and technical requirements for legally controlled measuring instruments, 
including the testing methods for type approval and verification of legally 
controlled measuring instruments: ‘nozzle gas flow sensors’, has been adopted.

I10 Czech Metrology 
Institute Česká republika _ Addendum

G/TBT/N/CZE/245/Add
.1

7. 1. 
Snímače průtoku 
plynu s Venturiho 
trubicí

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C091-18, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení při schvalování typu a při ověřování stanovených měřidel: „snímače 
průtoku plynu s Venturiho trubicí“, byl přijat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Draft General Measure number: 0111-OOP-C091-18, laying down metrological 
and technical requirements for legally controlled measuring instruments, 
including the testing methods for type approval and verification of legally 
controlled measuring instruments: ‘Venturi tube gas flow sensors’, has been 
adopted.

I10 Czech Metrology 
Institute Česká republika _ Addendum

G/TBT/N/KOR/867/Ad
d.2

7. 1. Chemické výrobky

Označení spotřebních chemických výrobků podléhajících kontrole bezpečnosti a 
příslušným normám bezpečnosti a označování.                                                                                                                                                                                                        
Designation of Consumer Chemical Products subject to Safety Check, and 
Relevant Safety and Labeling Standards.

C00C, X40M Ministry of 
Environment Korea 3. 1. 2020 Addendum

G/TBT/N/KOR/872 7. 1. Kosmetika

Ministerstvo pro potravinovou a drogovou bezpečnost (MFDS) Korejské 
republiky mění prováděcí pravidlo kosmetického zákona.                                                                                                                                                                                                            
The Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) of the Republic of Korea is 
amending the Enforcement Rule of the Cosmetics Act.

C20P Ministry of Food and 
Drug Safety Korea 7. 3. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/PHL/223/Rev.
1

7. 1. Ocelové svitky a 
plechy

Tento DAO předepisuje technické předpisy pro povinná licenční schémata PS 
pro za horka pokovené a předem natřené galvanizované ocelové svitky a plechy 
pro všeobecné použití domácí výroby nebo z dovozu.                                                                                                           
This DAO prescribes the Technical Regulations for Mandatory PS Licensing 
Scheme for hot-dip metallic-coated and pre-painted galvanized steel coils and 
sheets for general applications, whether locally manufactured or imported.

X50M
Bureau of Philippine 
Standards, Department 
of Trade and Industry

Filipíny 6. 2. 2020 Revize

G/TBT/N/BRA/861/Add
.1

7. 1. 

Plastové materiály a 
polymerní povlaky 
ve styku s 
potravinami

Návrh usnesení č. 599 ze dne 22. ledna 2019, kterým se stanoví seznam 
pozitivních doplňkových látek určených ke zpracování plastových materiálů a 
polymerních povlaků v kontaktu s potravinami mimo jiné, byl přijat.                                                            
The Draft Resolution 599, of  22 January 2019 which establishes the positive 
additive list intended to elaboration of plastic materials and polymeric coatings in 
contact with food among other measures, was adopted.

C50A, N40E

National Institute of 
Metrology, Quality and 
Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/BRA/952 7. 1. 
Plynoměry v 
automobilovém 
průmyslu

Toto nařízení Inmetro schvaluje metrologický technický předpis (RTM) 
stanovující minimální podmínky, které musí splňovat plynoměry v 
automobilovém průmyslu.                                                                                                                                   
This Inmetro Ordinance approves the Metrological Technical Regulation (RTM) 
establishing the minimum conditions that must meet the automotive gas meters.

I10, T40T

National Institute of 
Metrology, Quality and 
Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Notifikace

G/TBT/N/RWA/286 7. 1. Chirurgické šicí 
jehly

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro chirurgické šicí jehly.                                                                                                                                                                                                                       
This Draft East African Standard specifies the requirements, sampling and test 
methods for surgical suture needles.

S10S Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 7. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/287 7. 1. Nevstřebatelné 
chirurgické švy

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro nevstřebatelné chirurgické švy.                                                                                                                                                                                              
This Draft East African Standard specifies the requirements, sampling and test 
methods for non-absorbable surgical sutures.

S10S Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 7. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/288 7. 1. Vstřebatelné 
chirurgické švy

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro vstřebatelné chirurgické stehy.                                                                                                                                                                                              
This Draft East African Standard specifies the requirements, sampling and test 
methods for absorbable surgical sutures.

S10S Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 7. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/289 7. 1. Podnikové procesy

Tato norma stanoví obecné požadavky na kvalitní provozní postupy v oblasti 
outsourcingu a offshoringu podnikových procesů.                                                                                                                                                                                                               
This standard specifies generic requirements for quality operational practices in 
the business process outsourcing and offshoring sector.

X00M Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 7. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/290 7. 1. Odpady ve 
zdravotnictví

Tato norma vytváří kritéria pro třídění, sběr, přesun, skladování a likvidaci 
odpadu na místě v rámci zdravotnických jednotek, biologických výzkumných 
zařízení a veterinárních zařízení.                                                                                        
This standard develops criteria for segregation, collection, movement, storage 
and on-site disposal of waste within healthcare units, biological research 
facilities, and veterinary facilities.

C30A, S00S Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 7. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/291 7. 1. Barvy

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro hedvábnou (lesklou) emulzní barvu pro vnitřní použití.                                                                                                                                                   
This Draft East African Standard specifies requirements, sampling and test 
methods for silk (sheen) emulsion paint for interior use.

C00C Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 7. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/292 7. 1. Barvy

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, metody odběru vzorků 
a zkoušky pro tři stupně lesklých nátěrových barev pro vnitřní a vnější použití.                                                                                                                                              
This Draft East African Standard specifies requirements, methods of sampling 
and test for three grades of gloss solvent-borne paints for interior and exterior 
use.

C00C Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 7. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/293 7. 1. Barvy

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, metody odběru vzorků 
a zkoušky pro pololesklé (skořápkové) barvy na bázi rozpouštědel pro vnitřní a 
vnější použití.                                                                                                              
This Draft East African Standard specifies requirements, methods of sampling 
and test for semi-gloss (eggshell) solvent-borne paints for interior and exterior 
use. 

C00C Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 7. 3. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/RWA/294 7. 1. Barvy

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, vzorkovací a zkušební 
metody pro vodou ředitelné texturované barvy vhodné pro použití v exteriéru a 
interiéru na betonových površích, deskách, základním dřevě, základním kovu 
tak, aby poskytly ochranný a dekorativní povlak.
This Draft East African Standard specifies requirements, sampling and test 
methods for water-based  textured paints suitable for exterior and interior use on 
concrete surfaces, boards, primed wood, primed metal to give a protective and 
decorative coating.

C00C Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 7. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/295 7. 1. Služby cestovních 
kanceláří

Tento návrh rwandské normy předepisuje pokyny k zajištění kvality a 
profesionality ve službách poskytovaných všemi cestovními a cestovními 
kancelářemi v Rwandě.                                                                                                                                            
This Rwanda Standard prescribes the guidelines to ensure the quality and 
professionalism in the services provided by all travel and tour operators in 
Rwanda.

X00M Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 7. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/296 7. 1. Pšenice

Tento návrh rwandské normy specifikuje pokyny pro posklizňovou manipulaci a 
skladování pšenice.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
This Draft Rwanda Standard specifies the guidelines for Post-Harvest Handling 
and Storage of wheat.

C20A, C50A Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 7. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/297 7. 1. Čirok

Tento návrh rwandské normy specifikuje pokyny pro posklizňovou manipulaci a 
skladování zrna čiroku.                                                                                                                                                                                                           
This Draft Rwanda Standard specifies the guidelines for Post-Harvest Handling 
and Storage of sorghum grains.

C20A, C50A Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 7. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/298 7. 1. Mletá rýže

Tento návrh rwandské normy specifikuje pokyny pro posklizňovou manipulaci a 
skladování mleté rýže.                                                                                                                                                                                                                                 
This Draft Rwanda Standard specifies the guidelines for Post Harvest Handling 
and Storage of milled rice.

C20A, C50A Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 7. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/299 7. 1. Skladovací prostory 
pro zrna a luštěniny

Tento návrh rwandské normy specifikuje pokyny a praktická doporučení pro 
zřízení, údržbu a správu skladovacích zařízení pro zrna a luštěniny.                                                                                                                                                                                    
This Draft Rwanda Standard specifies the guidelines and practical 
recommendations for establishment, maintenance and management of storage 
facilities for grains and pulses.

C20A, C50A Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 7. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/SAU/1118 7. 1. 
Ekologické 
zemědělské a 
živočišné produkty

Tyto podmínky a požadavky se vztahují na všechny zásilky potravin, kde popisné 
informace na etiketě nebo v průvodních reklamních materiálech a obchodních 
dokumentech uvádějí použití metod ekologické produkce.                                                                                        
These conditions and requirements apply to all consignments of food where the 
descriptive information on the label, or in the accompanying advertisement 
materials and commercial documents, indicate the use of organic production 
methods.

C00A
Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Saudská Arábie 7. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/VNM/158 7. 1. Sladidla

Tyto návrhy technických předpisů stanoví technické požadavky a řízení jakosti, 
hygieny a bezpečnosti cyklamátu vápenatého, cyklamátu sodného, sacharinu 
vápenatého, sacharinu draselného, sacharinu sodného, sukralózy, alitamu, 
aspartam-acesulfamu, polyglycitolového sirupu, sorbitolového sirupu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
These drafts technical regulations stipulate technical requirements and the 
management on quality, hygiene and safety of calcium cyclamate, sodium 
cyclamate, calcium saccharin, potassium saccharin, sodium saccharin, 
sucralose, alitame, aspartame-acesulfame, polyglycitol syrup, sorbitol syrup.

C80A
Vietnam Food 
Administration, Ministry 
of Health

Vietnam 7. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/IND/118 7. 1. Bezpečnostní sklo Bezpečnostní sklo (kontrola kvality), vyhláška z roku 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Safety Glass (Quality Control) Order, 2019. B20

Department for 
Promotion of Industry 
and Internal Trade 
(DPIIT)

Indie 6. 2. 2020 Notifikace

G/TBT/N/IND/119 7. 1. Sklo Ploché průhledné archové sklo (kontrola kvality), vyhláška z roku 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Flat Transparent Sheet Glass (Quality Control) Order, 2019. B20

Department for 
Promotion of Industry 
and Internal Trade 
(DPIIT)

Indie 7. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/907/Rev.
1

7. 1. Pepř Revize povinné normy SI 408 zabývající se pepřem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Revision of the Mandatory Standard SI 408, dealing with Pepper.

C50A, C80A, 
C20A

Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 7. 3. 2020 Revize

G/TBT/N/RUS/93 7. 1. Jedlé oleje a tuky

Návrh změn č. 2 technického předpisu o celní unii „Technický předpis pro 
výrobky obsahující tuky a oleje“.                                                                                                                                                                                                                                                   
The draft amendments № 2 to the Customs Union Technical Regulation 
"Technical regulation on fat and oil products".

C50A, C80A, 
T00T

The Ministry of 
Agriculture of the 
Russian Federation

Ruská federace 25. 4. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/RUS/94 7. 1. Testování léčiv
Návrh změn požadavků na testování stability léčiv a farmaceutických látek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
The draft amendments to the Requirements for stability testing of drugs and 
pharmaceutical substances.

C10P

Eurasian Economic 
Commission, 
Department for 
technical regulation 
and accreditation

Ruská federace 25. 1. 2020 Notifikace

G/TBT/N/EGY/211/Add
.1

8. 1. Osvěžovače 
vzduchu

Tento dodatek se týká oznámení ministerské vyhlášky č. 1093/2016, která 
producentům a dovozcům poskytuje šestiměsíční přechodné období pro přechod 
na egyptskou normu ES 8283 „Osvěžovač vzduchu".                                                                                     
This addendum concerns the notification of the Ministerial Decree No.1093/2019 
that gives the producers and importers a six-month transitional period to abide by 
the Egyptian Standard ES 8283 "Air freshener".

C20P
Egyptian Organization 
for Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/218/Add
.1

8. 1. Balené a hotové 
potraviny 

Tento dodatek se týká oznámení ministerské vyhlášky č. 1093/2019, která 
producentům a dovozcům poskytuje šestiměsíční přechodné období pro přechod 
na egyptskou normu ES 2295 „Množství výrobku v hotových baleních“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
This addendum concerns the notification of the Ministerial Decree No.1093/2019 
that gives the producers and importers a six-month transitional period to abide by 
the Egyptian Standard ES 2295 "Quantity of product in pre-packages".

C50A, S10E
Egyptian Organization 
for Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/219/Add
.1

8. 1. Dětská lehátka

Tento dodatek se týká oznámení ministerské vyhlášky č. 1093/2019, která 
producentům a dovozcům poskytuje šestiměsíční přechodné období pro přechod 
na egyptskou normu ES 8278 „Výrobky pro děti a pro péči o děti - Dětská 
lehátka/hopsadla" - bezpečnostní požadavky a zkušební metody" 
This addendum concerns the notification of the Ministerial Decree No.1093/2019 
that gives the producers and importers a six-month transitional period to abide by 
the Egyptian Standard ES 8278 "Child use and care articles - Baby bouncers – 
Safety requirements and test methods"

H30
Egyptian Organization 
for Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/220/Add
.1

8. 1. Lékařské laboratoře

Tento dodatek se týká oznámení ministerské vyhlášky č. 1094/2019, která 
producentům a dovozcům poskytuje dvanáctiměsíční přechodné období pro 
přechod na egyptskou normu ES 8281 „Laboratoře lékařské analýzy - minimální 
požadavky na návrh, administrativní a technické požadavky na výstavbu a 
provoz“.                                                                                                                                                                                                                                                
This addendum concerns the notification of the Ministerial Decree No.1094/2019 
that gives the producers and importers twelve-month transitional period to abide 
by the Egyptian Standard ES 8281 "Medical analysis laboratories – minimum 
requirements for design, administrative and technical requirements for 
construction and operation".

S10S, B00
Egyptian Organization 
for Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/223/Add
.1

8. 1. 
Kondenzační 
jednotky pro 
chlazení

Tento dodatek se týká oznámení ministerské vyhlášky č. 1095/2019, která se 
producentům a dovozcům poskytuje šestiměsíční přechodné období pro přechod 
na egyptskou normu ES 6298/2019 „Kondenzační jednotky pro chlazení - 
Hodnocení podmínky, tolerance a prezentace údajů o výkonnosti výrobce".                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
This addendum concerns the notification of the Ministerial Decree No.1095/2019 
that gives the producers and importers a six-month transitional period to abide by 
the Egyptian Standard ES 6298/2019" Condensing units for refrigeration - Rating 
conditions, tolerances and presentation of manufacturer's performance data".

N20E, B00
Egyptian Organization 
for Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/224/Add
.1

8. 1. Zařízení pro ohřev 
vody

Tento dodatek se týká oznámení ministerské vyhlášky č. 1095/2019, která 
výrobcům a dovozcům poskytuje přechodné období šesti měsíců pro přechod na 
egyptskou normu ES 5806 „Energetická účinnost domácích a podobných 
elektrických spotřebičů“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
This addendum concerns the notification of the Ministerial Decree No.1095/2019 
that gives the producers and importers a six-month transitional period to abide by 
the Egyptian Standard ES 5806 "Energy Efficiency Of Household And Similar 
Electrical Appliances".

N20E
Egyptian Organization 
for Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum
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G/TBT/N/EGY/225/Add
.1

8. 1. Žárovky

Tento dodatek se týká oznámení ministerské vyhlášky č. 1095/2019, která 
producentům a dovozcům poskytuje šestiměsíční přechodné období pro přechod 
na egyptskou normu ES 5048 „Halogenové žárovky s wolframovým vláknem pro 
domácí a podobné účely svícení“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
This addendum concerns the notification of the Ministerial Decree No.1095/2019 
that gives the producers and importers a six-month transitional period to abide by 
the Egyptian Standard ES 5048 "Tungsten filament lamps for domestic and 
similar general lighting purposes".

N20E, B00
Egyptian Organization 
for Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/226/Add
.1

8. 1. Vypínače

Tento dodatek se týká oznámení ministerské vyhlášky č. 1095/2019, která 
producentům a dovozcům poskytuje šestiměsíční přechodné období pro přechod 
na egyptskou normu ES 438 „Vypínače pro domácí a podobné pevné elektrické 
instalace“ - Obecné požadavky“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
This addendum concerns the notification of the Ministerial Decree 
No.1095/2019that gives the producers and importers a six-month transitional 
period to abide by the Egyptian Standard ES 438 "Switches for household and 
similar fixed electrical installations – General requirements".

N20E, B00
Egyptian Organization 
for Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/227/Add
.1

8. 1. Žárovky

Tento dodatek se týká oznámení ministerské vyhlášky č. 1095/2019, která 
producentům a dovozcům poskytuje šestiměsíční přechodné období pro přechod 
na egyptskou normu ES 5677 „Halogenové žárovky pro všeobecné osvětlovací 
účely".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
This addendum concerns the notification of the Ministerial Decree No.1095/2019 
that gives the producers and importers a six-month transitional period to abide by 
the Egyptian Standard ES 5677 "Tungsten halogen lamps for general lighting 
service".

N20E, B00
Egyptian Organization 
for Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/229/Add
.1

8. 1. Překližka

Tento dodatek se týká oznámení ministerské vyhlášky č. 1093/2019, která 
producentům a dovozcům poskytuje šestiměsíční přechodné období pro přechod 
na egyptskou normu ES 8282-2 „Překližka - kvalita lepení".                                                                                                    
This addendum concerns the notification of the Ministerial Decree No.1093/2019  
that gives the producers and importers a six-month transitional period to abide by 
the Egyptian Standard ES 8282-2 "Plywood - Bonding quality".

N10E, B00
Egyptian Organization 
for Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/230/Add
.1

8. 1. Keramické stolní 
nádobí

Tento dodatek se týká oznámení ministerské vyhlášky č. 1095/2019, která 
producentům a dovozcům poskytuje šestiměsíční přechodné období pro přechod 
na egyptskou normu ES 923 „Keramické stolní nádobí“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
This addendum concerns the notification of the Ministerial Decree 
No.1095/2019that gives the producers and importers a six-month transitional 
period to abide by the Egyptian Standard ES 923 "Ceramic tableware".

C50A, S10E
Egyptian Organization 
for Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/234/Add
.1

8. 1. 
Plastové pytle pro 
sběr domácího 
odpadu 

Tento dodatek se týká oznámení ministerské vyhlášky č. 1095/2019, která 
producentům a dovozcům poskytuje šestiměsíční přechodné období pro přechod 
na egyptskou normu ES 2253 „Plastové pytle pro sběr domácího odpadu - typy, 
požadavky a zkušební metody".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
This addendum concerns the notification of the Ministerial Decree No.1095/2019 
that gives the producers and importers a six-month transitional period to abide by 
the Egyptian Standard ES 2253 "Plastics sacks for household waste collection - 
Types, requirements and test methods".

S20E, N40E
Egyptian Organization 
for Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/238 8. 1. Dřevěné lepené 
výrobky

Ministerská vyhláška č. 1093/2019 poskytuje producentům a dovozcům 
šestiměsíční přechodné období pro přechod na egyptskou normu ES 8295, která 
stanoví požadavky na výkon vrstvených lepených výrobků.                                                                                              
The Ministerial Decree No.1093/2019 gives the producers and importers a six-
month transitional period to abide by the Egyptian standard ES 8295 which 
specifies the performance requirements of the glued laminated products.

N10E, B10
Egyptian Organization 
for Standardization and 
Quality

Egypt 8. 3. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/EGY/239 8. 1. Plastové potrubí

Ministerská vyhláška č. 1093/2019 poskytuje producentům a dovozcům 
šestiměsíční přechodné období pro přechod na egyptskou normu ES 8296, která 
se týká trubek ze skleněných vláken vyrobených ze strojního vlákna pro použití v 
tlakových systémech pro dopravu sanitárních odpadních vod, dešťové vody a 
mnoha průmyslových odpadů a žíravých kapalin.                                                                                                                                                                                                
The Ministerial Decree No.1093/2019 gives the producers and importers a six-
month transitional period to abide by the Egyptian standard ES 8296 which 
covers machine-made fiber glass pipe for use in pressure systems for conveying 
sanitary sewage, storm water, and many industrial wastes, and corrosive fluids.

N40E, B10, I20
Egyptian Organization 
for Standardization and 
Quality

Egypt 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/EGY/240 8. 1. Drůbež a králíci

Ministerská vyhláška č. 1093/2019 poskytuje producentům a dovozcům 
šestiměsíční přechodné období pro přechod na egyptskou normu ES 1651, která 
stanoví základní požadavky a kritéria kvality pro chlazenou drůbež, králíky a 
jejich části s kořením nebo bez koření.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
The Ministerial Decree No.1096/2019 gives the producers and importers a six-
month transitional period to abide by the Egyptian standard ES 1651 which 
specifies the essential requirements and quality criteria for chilled poultry, rabbits 
and their parts with or without spices. 

C50A, C30A, 
C20A

Egyptian Organization 
for Standardization and 
Quality

Egypt 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/EGY/3/Add.2
5

8. 1. Překližka

Tento dodatek se týká oznámení ministerské vyhlášky č. 1095/2019, která 
producentům a dovozcům poskytuje šestiměsíční přechodné období pro přechod 
na egyptskou normu ES 949-2 „Překližka - tolerance v rozměrech".                                                                                                    
This addendum concerns the notification of the Ministerial Decree No.1095/2019  
that gives the producers and importers a six-month transitional period to abide by 
the Egyptian Standard ES 949-2 "Plywood - Tolerances on dimensions".

N10E, B00
Egyptian Organization 
for Standardization and 
Quality

Egypt 8. 3. 2020 Addendum

G/TBT/N/EGY/3/Add.2
6

8. 1. Zářivky

Tento dodatek se týká oznámení ministerské vyhlášky č. 1095/2019, která 
producentům a dovozcům poskytuje šestiměsíční přechodné období pro přechod 
na egyptskou normu ES 3939 „Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky 
na střídavé napájení k zářivkám".                                                                                                                                                                                                                                
This addendum concerns the notification of the Ministerial Decree No.1095/2019 
that gives the producers and importers a six-month transitional period to abide by 
the Egyptian Standard ES 3939 "Lamp control gear particular requirements for 
a.c. supplied electronic control gear for fluorescent lamps".

N20E, B00
Egyptian Organization 
for Standardization and 
Quality

Egypt 8. 3. 2020 Addendum

G/TBT/N/ISR/1099 8. 1. Detektory kouře

Revize povinné normy SI 1220 část 5 zabývající se samostatnými detektory 
kouře pro systémy detekce požáru.                                                                                                                                                                                                                                               
Revision of the Mandatory Standard SI 1220 part 5 dealing with self-contained 
smoke detectors for fire detection systems. 

B20 Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/944 8. 1. Rybí moučka

Tento návrh ugandské normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro rybí moučku.                                                                                                                                                                                                                                          
This Draft East African Standard specifies the requirements, sampling and test 
methods for fishmeal.

C10A, C20A, 
C90A

Kenya Bureau of 
Standards (KEBS) Keňa 23. 2. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/945 8. 1. Krmivo pro zvířata

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro olejnaté pokrutiny a moučku pro krmení zvířat.                                                                                                                                               
This Draft East African Standard specifies the requirements, sampling and test 
methods for oilseed cakes and meal for animal feeds.

C20A, C90A Kenya Bureau of 
Standards (KEBS) Keňa 23. 2. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RUS/95 8. 1. Léčivé přípravky

Návrh změny rozhodnutí č. 93 Evropské hospodářské komise Eurasian ze dne 3. 
listopadu 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Draft amendment to decision № 93 of the Council of the Eurasian economic 
Commission of 3 November 2016.

C10P Eurasian Economic 
Commission Ruská federace 24. 1. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/300 8. 1. Skladování zrna

Tento návrh rwandské normy specifikuje požadavky na umístění, strukturu, 
zařízení, bezpečnost a správu skladu určeného k uskladnění pytlovaného zrna.                                                                                                                                                                   
This Draft Rwanda Standard specifies requirements for location, structure, 
facility, safety and management of a warehouse intended to store bagged grains.

C20A, C50A, 
S10E

Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/301 8. 1. Keramické výrobky

Tento návrh rwandské normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro keramické výrobky.                                                                                                                                                                                                                                             
This Draft Rwanda Standard specifies requirements, sampling and test methods 
for ceramic products.

N10E, X00M Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/RWA/302 8. 1. Stoly a židle

Tento návrh normy výboru stanoví základní funkční velikosti židlí a stolů 
používaných jako bytový nábytek.                                                                                                                                                                                                                                             
This Committee Draft Standard specifies the basic functional sizes for chairs and 
tables used as home furniture.

N10E, H00 Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/303 8. 1. Stoly

Tato norma specifikuje zkušební metody pro stanovení stability, pevnosti a 
trvanlivosti struktury všech typů stolů a desek bez ohledu na použití, materiály, 
návrh/provedení nebo výrobní proces.                                                                 
This Standard specifies test methods for the determination of stability, strength 
and durability of the structure of all types of tables and desks without regard to 
use, materials, design/construction or manufacturing process.

X00M Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/304 8. 1. Dřevo v truhlárnách

Tato norma stanoví obecné požadavky, zahrnující zejména rozdělení do tříd a 
klasifikaci dřeva podle vzhledu v truhlářských výrobcích nebo v jednotlivých 
truhlářských částech.                                                                                                                                               
This standard specifies the general requirements including in particular the 
grading and classification by appearance quality of timber in joinery products or 
individual joinery parts.

N10E Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/305 8. 1. Likvidace 
pesticidního odpadu

Tento návrh výboru zahrnuje následující aspekty bezpečné likvidace odpadu z 
pesticidů a prázdných nádob na pesticidy.                                                                                                                                                                                                                   
This Committee Draft covers the following aspects of the safe disposal of 
pesticide waste and empty pesticide containers.

C40A, S10E Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/306 8. 1. Fermentované 
mléko

Tento návrh ugandské normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro fermentované (kultivované) mléko určené k lidské 
spotřebě.                                                                                                                                       
This Draft East African Standard specifies the requirements, sampling and test 
methods for fermented (cultured) milk for human consumption. 

C50A Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/307 8. 1. Sýr Gouda

Tento návrh ugandské normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro sýr Gouda určený k přímé spotřebě nebo k dalšímu 
zpracování.                                                                                                                             
This Draft East African Standard specifies the requirements, sampling and test 
methods for Gouda cheese intended for direct consumption or for further 
processing.

C50A Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/308 8. 1. Tvarohový sýr

Tento návrh ugandské normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro tvarohový sýr určený k přímé spotřebě a k dalšímu 
zpracování.                                                                                                                                     
This Draft East African Standard specifies the requirements, sampling and test 
methods for cottage cheese intended for direct consumption and for further 
processing.

C50A Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/309 8. 1. Sýr čedar

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro sýr čedar určený k přímé spotřebě nebo k dalšímu 
zpracování.                                                                                                                                        
This Draft East African Standard specifies the requirements, sampling and test 
methods for cheddar cheese intended for direct consumption or for further 
processing.

C50A Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/310 8. 1. Sýr mozzarella

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro sýr mozzarella určený k přímé spotřebě nebo k dalšímu 
zpracování.                                                                                                                          
This Draft East African Standard specifies requirements, sampling and test 
methods for mozzarella cheese intended for direct consumption or for further 
processing.

C50A Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/311 8. 1. Smetanový sýr

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro smetanový sýr pro přímou spotřebu a další zpracování.                                                                                                                                                     
This Draft East African Standard specifies the requirements, sampling and test 
methods for cream cheese for direct consumption and for further processing.

C50A Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/312 8. 1. 
Nánosové materiály 
pro dopravní 
značení

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, metody odběru vzorků 
a zkoušek pro balotinu, protismykové přísady a směsi těchto dvou používané 
jako nánosové materiály pro dopravní značení.                                                                                                              
This Draft East African Standard specifies requirements, methods of sampling 
and test for glass beads, antiskid aggregates, and the mixture of the two, which 
are applied as drop-on materials on road marking paints 

T00T, C00C, 
B00

Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/RWA/313 8. 1. Kešu ořechy

Tento návrh ugandské normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkoušky surových kešu ořechů ve skořápce získaných ze stromu kešu 
(Anacardium occidentale, Linnaeus) pro další zpracování.                                                                                                                
This Draft East African Standard specifies requirements, methods of sampling 
and test for in-shell raw cashew nut obtained from the cashew tree (Anacardium 
occidentale, Linnaeus) for further processing.

C50A Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/314 8. 1. Kešu ořechy - jádra

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky a metody odběru 
vzorků a testování surových kešu jader získaných z ořechů kešu stromu 
(Anacardium occidentale, Linnaeus) určených k lidské spotřebě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
This Draft East African Standard specifies requirements and methods of 
sampling and test for raw cashew kernels derived from raw cashew nut of the 
cashew tree (Anacardium occidentale, Linnaeus) intended for human 
consumption.

C50A Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/315 8. 1. Kešu ořechy - 
pražená jádra

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkoušky pražených kešu jader získaných z ořechů kešu stromu (Anacardium 
occidentale, L) určených k lidské spotřebě.                                                                                             
This Draft East African Standard specifies requirements, methods of sampling 
and test for roasted cashew kernels obtained from nuts of cashew tree 
(Anacardium occidentale, L) intended for human consumption.

C50A Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/316 8. 1. Kešu ořechy - 
máslo

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky a metody odběru vzorků a 
zkoušky pro kešu máslo pocházející z jader kešu stromu (Anacardium 
occidentale, L) určených k lidské spotřebě.                                                                                            
This Draft East African Standard specifies requirements and methods of 
sampling and test for cashew butter derived from kernels of cashew tree 
(Anacardium occidentale, L) intended for human consumption.

C50A Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/317 8. 1. Makadamová jádra

Tento návrh ugandské normy stanoví požadavky a metody odběru vzorků a 
testování surových jader makadamových odrůd pěstovaných z Macadamia 
integrifolia, Macadamia tetraphylla, Macadamia ternifolia a jejich hybridů 
určených k lidské spotřebě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
This Draft East African Standard specifies requirements and methods of 
sampling and test for raw macadamia kernels of varieties grown from 
Macadamia integrifolia, Macadamia tetraphylla, Macadamia ternifolia and their 
hybrids, intended for human consumption. 

C50A Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/318 8. 1. Makadamová jádra - 
pražená

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
testování u pražených jader makadamiových odrůd (kultivarů) pěstovaných z 
Macadamia integrifolia, Macadamia tetraphylla a Macadamia ternifolia a jejich 
hybridů určených k lidské spotřebě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
This draft East Africa Standard specifies the requirements, methods of sampling 
and testing for roasted macadamia of varieties (cultivars) grown from Macadamia 
integrifolia, Macadamia tetraphylla and Macadamia ternifolia, and their hybrids 
intended for human consumption.

C50A Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/319 8. 1. Sezam

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro sezam (Sesamum indicum.L.) určený k lidské spotřebě.                                                                                                                  
This Draft East Africa Standard specifies the requirements, sampling and test 
methods for sesame (Sesamun indicum.L.) intended for human consumption.

C50A, C20A Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/320 8. 1. Šalvěj

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkoušky pro semena šalvěje (Salvia hispanica L.) určená k lidské spotřebě.                                                                                                                       
This Draft East Africa Standard specifies the requirements, methods of sampling 
and test for chia seed (Salvia hispanica L.) intended for human consumption. 

C50A, C20A Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/321 8. 1. Banány

Tento návrh rwandské normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro sušené banány z Musa spp z čeledi Musaceae určené k 
přímé lidské spotřebě nebo k jinému použití v potravinářském průmyslu.                                                                                                     
This Draft Rwanda Standard specifies the requirements, sampling and test 
methods for dried banana from Musa spp of the family Musaceae intended for 
direct human consumption or for other use in the food industry.

C50A, C20A Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/RWA/322 8. 1. Med

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro med produkovaný včelami rodu Apis pro lidskou spotřebu.                                                                                                                                                  
This Draft East African Standard specifies the requirements, sampling and test 
methods for honey produced by honeybees of genus Apis for human 
consumption.

C50A, C20A Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/323 8. 1. Včelí pyl

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro pyl včel určený k lidské spotřebě.                                                                                                                                                                                                 
This Draft East African Standard specifies the requirements, sampling and test 
methods for bee pollen intended for human consumption.

C50A, C20A Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/324 8. 1. Propolis

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro včelí propolis.                                                                                                                                                                                                                                            
This Draft East African Standard specifies the requirements, sampling and test 
methods for bee propolis.

C50A, C20A Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/325 8. 1. Potraviny

Tento návrh východoafrické normy poskytuje pokyny pro sledování, odběr 
vzorků a dokumentaci nutričních premixů a obohacených potravin.                                                                                                                                                                              
This Draft East African Standard provides the guidelines for monitoring, sampling 
and documentation of nutrient premixes and fortified foods. 

C50A, C80A Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/326 8. 1. Med

Tato norma stanoví požadavky, metody odběru vzorků a zkušební metody pro 
včelí med bez koření určený k přímé lidské spotřebě vyrobený včelami podčeledi 
Meliponinae.                                                                                                                                   
This Standard specifies requirements, sampling and test methods for stingless 
bee honey produced by subfamily Meliponinae intended for direct human 
consumption.

C50A, C20A Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/327 8. 1. Mouka

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro obohacenou směsnou mouku určenou k lidské spotřebě.                                                                                                                                                            
This Draft East African Standard specifies requirements, sampling and test 
methods for fortified composite flour intended for human consumption.

C50A, C80A Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/328 8. 1. Šaty "Dera"

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro šaty Dera.                                                                                                                                                                                                                 
This Draft East African standard specifies the requirements, sampling and test 
methods for Dera dress.

X30M Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/329 8. 1. Potraviny

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro premixy doplňků stravy a potravinových doplňků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
This Draft East African Standard specifies the requirements, sampling and test 
methods for food fortification premix and fortificants.

C50A, C80A Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/330 8. 1. Výživa dětí

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro potraviny na bázi obilovin jako doplňkové potraviny určené 
k výživě starších kojenců obvykle od věku šesti měsíců, s ohledem na nutriční 
požadavky kojenců, a k výživě malých dětí.                                                                                                                                                                                                                                        
This Draft East African Standard specifies requirements, sampling and test 
methods for processed cereal-based foods intended for feeding older infants as 
a complementary food generally from the age of six months onwards, taking into 
account the infants’ nutritional requirements, and for feeding young children.

C50A, C80A, 
S00S

Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/331 8. 1. Sůl

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro obohacené jedlé soli určené k přímé lidské spotřebě a 
používané jako složka při výrobě potravin.
This Draft East African Standard specifies the requirements, sampling and test 
methods for fortified edible salt intended for direct human consumption and used 
as an ingredient in food manufacturing.

C50A, C80A Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/332 8. 1. Výživa kojenců

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky na odběr vzorků a 
zkušební metody pro kojeneckou výživu v tekuté nebo práškové formě, kterou je 
v případě potřeby možné použít jako náhradu mateřského mléka při plnění 
běžných výživových požadavků kojenců.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
This Draft East African Standard specifies the requirements sampling and test 
methods for infant formula in liquid or powdered form intended for use, where 
necessary, as a substitute for breast milk in meeting the normal nutritional 
requirements of infants.

C50A, S00S Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/RWA/333 8. 1. Včelí vosk

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro včelí vosk potravinářské jakosti používaný v 
potravinářském průmyslu.                                                                                                                   
This Draft East African Standard specifies requirements, sampling and test 
methods for food-grade beeswax used in the food industry.

C50A, C80A, 
C20A

Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/334 8. 1. "Maasai Shuka"

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, metody odběru vzorků 
a zkušební metody "Maasai Shuka".                                                                                                                                                                                                                                   
This Draft East African Standard specifies the requirements, sampling and test 
methods of Maasai Shuka.

X30M Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/335 8. 1. "Kikoi"

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro "Kikoi" (také známý jako „Kikoy“).
This Draft East African Standard specifies the requirements, sampling and test 
methods for Kikoi (also known as “Kikoy”).

X30M Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/SAU/1086/Ad
d.1

8. 1. Tabákové výrobky Nařízení o balení tabákových výrobků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
The regulation of Plain Packaging for Tobacco Products.   

S00S, X00M, 
X40M

Saudi Food and Drug 
Authority (SFDA) Saudská Arábie _ Addendum

G/TBT/N/SAU/1119 8. 1. Tabákové náhražky

Tento technický předpis se vztahuje na E-kapaliny a zahřívaný tabák používané 
v elektronickém systému kouření.                                                                                                                                                                                                                           
This technical regulation applies to E-liquids and Heated Tobacco that are used 
in Electronic System for Smoking.

S00S, X00M, 
X40M

Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Saudská Arábie 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/367 8. 1. Amarantová mouka

Tato tanzanijská norma specifikuje požadavky a metody odběru vzorků a 
zkoušky pro amarantovou mouku mletou ze zrn amarantu určené k lidské 
spotřebě.                                                                                                                                                 
This Tanzania Standard specifies the requirements and methods of sampling and 
test for amaranth flour milled from grains of the amaranth intended for human 
consumption.

C50A Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/368 8. 1. Sušené banány

Tato tanzanijská norma předepisuje požadavky a metody odběru vzorků a 
zkoušky pro sušené banány z Musa spp. z čeledi Musaceae určené k přímé 
lidské spotřebě nebo k jinému použití v potravinářském průmyslu.                                                                                     
This Tanzania Standard prescribes requirements and methods of sampling and 
test for dried banana from Musa spp. of the family Musaceae intended for direct 
human consumption or for other use in the food industry.

C50A Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/369 8. 1. Banánová mouka

Tato tanzanijská norma předepisuje požadavky a metody odběru vzorků a 
zkoušek u zelené/nezralé banánové mouky určené k lidské spotřebě nebo k 
jinému použití v potravinářském průmyslu.                                                                           
This Tanzania standard prescribes requirements and methods of sampling and 
tests for green/unripe banana flour intended for human consumption or for other 
use in the food industry.

C50A Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/370 8. 1. Sanitární zařízení

Tento návrh východoafrické normy zahrnuje obecné požadavky týkající se 
terminologie, materiálu a výroby, glazurování, defektů, minimální tloušťky, 
tolerancí, uživatelských vlastností a zkušebních metod pro glazovaná sanitární 
zařízení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
This Draft East African standard covers general requirements relating to 
terminology, material and manufacture, glazing, defects, minimum thickness, 
tolerances, performance and methods of test for vitreous sanitary appliances.

B00, X00M Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/371 8. 1. Záchodové mísy

Tento návrh východoafrické normy zahrnuje požadavky na provedení, rozměry a 
tolerance, povrchovou úpravu a značení záchodových mís z glazovaného 
porcelánu/keramiky.                                                                                                                                   
This Draft East African standard covers the requirements for construction, 
dimensions and tolerances, finish and marking for vitreous wash down water 
closets.

B00, X00M Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/372 8. 1. Umyvadla

Tento návrh východoafrické normy zahrnuje požadavky, vzory a velikosti, 
rozměry a tolerance, provedení, povrchovou úpravu, odběr vzorků a provádění 
opatření pro umyvadla z glazované keramiky.                                                                                          
This Draft East African standard covers the requirements, patterns and sizes, 
dimensions and tolerances, construction, finish, sampling and marking provisions 
for vitreous wash basins.

B00, X00M Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/373 8. 1. Záchodové mísy

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky na rozměry, konstrukci, 
materiály a výkon pro sedací záchodové mísy z glazovaného 
porcelánu/keramiky.                                                                                                                                                     
This Draft East Africa Standard specifies the requirements for dimensions, 
construction, materials, and performance for vitreous China squatting water 
closet pans.

B00, X00M Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 8. 3. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/TZA/374 8. 1. Pisoáry

Návrh východoafrické normy stanoví požadavky na rozměry, výkon, zásady 
návrhu a zkušební metody pro pisoáry zavěšené na zdi.                                                                                                                                                                                                        
The draft East African Standard specifies requirements for dimensions, 
performance, principles of design and test methods for wall-hung urinals.

B00, X00M Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BRA/893/Add
.1

8. 1. Průmyslové tuky v 
potravinách

Návrh usnesení č. 681 ze dne 29. července 2019 o používání průmyslových tuků 
v potravinách, byl přijat.                                                                                                                                                                                                                                                               
The Draft Resolution 681, 29 July 2019, regarding the use of industrial trans fats 
in foods, was adopted.

C50A

National Institute of 
Metrology, Quality and 
Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/BRA/928/Add
.1

8. 1. Lékařské přístroje

Lhůta pro předložení připomínek k návrhu usnesení č. 730 ze dne 14. října 2019 
byla prodloužena o 30 dní.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
The final date for comments of the Draft Resolution 730, 14 October 2019, was 
extended for 30 days.

S10S

National Institute of 
Metrology, Quality and 
Technology 
(INMETRO)

Brazílie 29. 1. 2020 Addendum

G/TBT/N/BRA/929/Add
.1

8. 1. 
Zdravotnické 
prostředky pro 
diagnostiku in vitro

Lhůta pro předložení připomínek k návrhu usnesení č. 734 ze dne 22. října 2019 
byla prodloužena o 30 dní.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
The final date for comments of the Draft Resolution 734, 22 October 2019, was 
extended for 30 days.

S10S

National Institute of 
Metrology, Quality and 
Technology 
(INMETRO)

Brazílie 29. 1. 2020 Addendum

G/TBT/N/BRA/953 8. 1. Medicinální plyny

Tento návrh usnesení stanoví správné postupy pro distribuci, skladování, 
přepravu a výdej medicinálních plynů.                                                                                                                                                                                                                                                     
This draft resolution establishes good practices for the distribution, storage, 
transportation and dispensation of medical gases.

S10S

National Institute of 
Metrology, Quality and 
Technology 
(INMETRO)

Brazílie 2. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BRA/954 8. 1. 
Osobní hygiena, 
kosmetika a 
parfémy

Tento návrh usnesení navrhuje aktualizaci technických požadavků na 
označování výrobků osobní hygieny, kosmetiky a parfémů.                                                                                                                                                                                                             
This Draft Resolution proposes the updating of the technical requirements for the 
labelling of personal hygiene products, cosmetics, and perfumes.

C20P, X40M

National Institute of 
Metrology, Quality and 
Technology 
(INMETRO)

Brazílie 2. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CAN/592/Ad
d.1

8. 1. Tabákové náhražky Předpisy pro označování a balení vapingových výrobků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Vaping Products Labelling and Packaging Regulations. X00M, S00S Department of Health Kanada _ Addendum

G/TBT/N/PER/102/Add
.1

8. 1. 
Vodoměry na 
studenou a horkou 
pitnou vodu

Návrh peruánské metrologické normy PNMP 005: 2018 „Vodoměry na studenou 
pitnou vodu a horkou vodu“. Část 2: Zkušební metody.                                                                                                                                                                                                        
Draft Peruvian Metrological Standard PNMP 005: 2018 "Water meters for cold 
drinking water and hot water". Part 2: Test methods".

I10
National Institute for 
Quality - Directorate of 
Metrology

Peru _ Addendum

G/TBT/N/PER/103/Add
.1

8. 1. 
Vodoměry na 
studenou a horkou 
pitnou vodu

Návrh peruánské metrologické normy PNMP 005: 2018 „Vodoměry na studenou 
pitnou vodu a horkou vodu“. Část 3: Formát protokolu o zkoušce.                                                                                                                                                                             
Draft Peruvian Metrological Standard PNMP 005: 2018 "Water meters for cold 
drinking water and hot water". Part 2: Test report format. 

I10
National Institute for 
Quality - Directorate of 
Metrology

Peru _ Addendum

G/TBT/N/PER/107/Add
.1

8. 1. Balené výrobky

Návrh peruánské metrologické normy PNMP 002: 2018 „Množství výrobku v 
hotovém balení".                                                                                                                                                                                                                                                                                
Draft Peruvian Metrological Standard PNMP 002: 2018 "Quantity of product in 
pre-packages".

I10
National Institute for 
Quality - Directorate of 
Metrology

Peru _ Addendum

G/TBT/N/UGA/1158 8. 1. Ječmen

Tento návrh ugandské normy specifikuje požadavky, metody zkoušek a sběru 
vzorků pro zrna kultivovaného ječmene (Hordeum vulgare L.) určená k lidské 
spotřebě.                                                                                                                                                  
This Draft Uganda Standard specifies the requirements, test and sampling 
methods for kernels of cultivated barley (Hordeum vulgare L.) intended for 
human consumption.

C50A, C20A Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1159 8. 1. Barvy

Tento návrh ugandské normy specifikuje požadavky, metody zkoušek a sběru 
vzorků pro hedvábnou (lesklou) emulzní barvu pro interiérové použití.
This  Draft Uganda Standard specifies requirements, sampling and test methods 
for silk (sheen) emulsion paint for interior use.

C00C, B00 Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1160 8. 1. Barvy

Tento návrh ugandské normy specifikuje požadavky, metody zkoušek a sběru 
vzorků pro pololesklé (vaječné skořepinové) syntetické barvy pro vnitřní a vnější 
použití.                                                                                                                      
This Draft Uganda Standard specifies requirements, methods of sampling and 
test for semi-gloss (egg-shell) solvent borne paints for interior and exterior use.

C00C, B00 Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1161 8. 1. Barvy

Tento návrh ugandské normy specifikuje požadavky, metody zkoušek a sběru 
vzorků pro texturované barvy ředitelné vodou vhodné pro použití v exteriéru a 
interiéru.
This Draft Uganda Standard specifies requirements, sampling and test methods 
for water based textured paints suitable for exterior and Interior use.

C00C, B00 Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 8. 3. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/ARE/467 9. 1. Maso

Tento návrh technického předpisu se vztahuje na hovězí, buvolí, skopové a kozí 
maso chlazené a zmrazené.                                                                                                                                                                                                                                                        
This draft technical regulation applies to Beef, buffalo, mutton and goat meat 
chilled and frozen.

C50A, C30A, 
C20A

Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Spojené arabské 
emiráty 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BHR/568 9. 1. Maso

Tento návrh technického předpisu se vztahuje na hovězí, buvolí, skopové a kozí 
maso chlazené a zmrazené.                                                                                                                                                                                                                                                        
This draft technical regulation applies to Beef, buffalo, mutton and goat meat 
chilled and frozen.

C50A, C30A, 
C20A

Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Bahrajn 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KWT/526 9. 1. Maso

Tento návrh technického předpisu se vztahuje na hovězí, buvolí, skopové a kozí 
maso chlazené a zmrazené.                                                                                                                                                                                                                                                        
This draft technical regulation applies to Beef, buffalo, mutton and goat meat 
chilled and frozen.

C50A, C30A, 
C20A

Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Kuvajt 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/OMN/401 9. 1. Maso

Tento návrh technického předpisu se vztahuje na hovězí, buvolí, skopové a kozí 
maso chlazené a zmrazené.                                                                                                                                                                                                                                                        
This draft technical regulation applies to Beef, buffalo, mutton and goat meat 
chilled and frozen.

C50A, C30A, 
C20A

Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Omán 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/QAT/564 9. 1. Maso

Tento návrh technického předpisu se vztahuje na hovězí, buvolí, skopové a kozí 
maso chlazené a zmrazené.                                                                                                                                                                                                                                                        
This draft technical regulation applies to Beef, buffalo, mutton and goat meat 
chilled and frozen.

C50A, C30A, 
C20A

Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Katar 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/SAU/1120 9. 1. Maso

Tento návrh technického předpisu se vztahuje na hovězí, buvolí, skopové a kozí 
maso chlazené a zmrazené.                                                                                                                                                                                                                                                        
This draft technical regulation applies to Beef, buffalo, mutton and goat meat 
chilled and frozen.

C50A, C30A, 
C20A

Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Saudská Arábie 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/YEM/168 9. 1. Maso

Tento návrh technického předpisu se vztahuje na hovězí, buvolí, skopové a kozí 
maso chlazené a zmrazené.                                                                                                                                                                                                                                                        
This draft technical regulation applies to Beef, buffalo, mutton and goat meat 
chilled and frozen.

C50A, C30A, 
C20A

Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Jemen 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ARE/468 9. 1. Sladidla

Tento návrh technického předpisu se vztahuje na požadavky na náhražky cukru 
(sladidla) povolené k použití v potravinách se sníženou energetickou hodnotou 
jako sladidla nebo v potravinách bez přidaného cukru nebo v potravinách pro 
diabetiky nebo v potravinách pro zvláštní výživu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
This draft technical regulation applies to Requirements of sugar substitutes 
(sweeteners) permitted for use in energy-reduced Food as sweeteners, or food 
without added sugar or diabetics and foods for special nutrition uses.

C50A, C80A, 
S00S

Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Spojené arabské 
emiráty 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BHR/569 9. 1. Sladidla

Tento návrh technického předpisu se vztahuje na požadavky na náhražky cukru 
(sladidla) povolené k použití v potravinách se sníženou energetickou hodnotou 
jako sladidla nebo v potravinách bez přidaného cukru nebo v potravinách pro 
diabetiky nebo v potravinách pro zvláštní výživu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
This draft technical regulation applies to Requirements of sugar substitutes 
(sweeteners) permitted for use in energy-reduced Food as sweeteners, or food 
without added sugar or diabetics and foods for special nutrition uses.

C50A, C80A, 
S00S

Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Bahrajn 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KWT/527 9. 1. Sladidla

Tento návrh technického předpisu se vztahuje na požadavky na náhražky cukru 
(sladidla) povolené k použití v potravinách se sníženou energetickou hodnotou 
jako sladidla nebo v potravinách bez přidaného cukru nebo v potravinách pro 
diabetiky nebo v potravinách pro zvláštní výživu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
This draft technical regulation applies to Requirements of sugar substitutes 
(sweeteners) permitted for use in energy-reduced Food as sweeteners, or food 
without added sugar or diabetics and foods for special nutrition uses.

C50A, C80A, 
S00S

Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Kuvajt 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/OMN/402 9. 1. Sladidla

Tento návrh technického předpisu se vztahuje na požadavky na náhražky cukru 
(sladidla) povolené k použití v potravinách se sníženou energetickou hodnotou 
jako sladidla nebo v potravinách bez přidaného cukru nebo v potravinách pro 
diabetiky nebo v potravinách pro zvláštní výživu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
This draft technical regulation applies to Requirements of sugar substitutes 
(sweeteners) permitted for use in energy-reduced Food as sweeteners, or food 
without added sugar or diabetics and foods for special nutrition uses.

C50A, C80A, 
S00S

Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Omán 9. 3. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/QAT/565 9. 1. Sladidla

Tento návrh technického předpisu se vztahuje na požadavky na náhražky cukru 
(sladidla) povolené k použití v potravinách se sníženou energetickou hodnotou 
jako sladidla nebo v potravinách bez přidaného cukru nebo v potravinách pro 
diabetiky nebo v potravinách pro zvláštní výživu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
This draft technical regulation applies to Requirements of sugar substitutes 
(sweeteners) permitted for use in energy-reduced Food as sweeteners, or food 
without added sugar or diabetics and foods for special nutrition uses.

C50A, C80A, 
S00S

Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Katar 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/SAU/1121 9. 1. Sladidla

Tento návrh technického předpisu se vztahuje na požadavky na náhražky cukru 
(sladidla) povolené k použití v potravinách se sníženou energetickou hodnotou 
jako sladidla nebo v potravinách bez přidaného cukru nebo v potravinách pro 
diabetiky nebo v potravinách pro zvláštní výživu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
This draft technical regulation applies to Requirements of sugar substitutes 
(sweeteners) permitted for use in energy-reduced Food as sweeteners, or food 
without added sugar or diabetics and foods for special nutrition uses.

C50A, C80A, 
S00S

Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Saudská Arábie 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/YEM/169 9. 1. Sladidla

Tento návrh technického předpisu se vztahuje na požadavky na náhražky cukru 
(sladidla) povolené k použití v potravinách se sníženou energetickou hodnotou 
jako sladidla nebo v potravinách bez přidaného cukru nebo v potravinách pro 
diabetiky nebo v potravinách pro zvláštní výživu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
This draft technical regulation applies to Requirements of sugar substitutes 
(sweeteners) permitted for use in energy-reduced Food as sweeteners, or food 
without added sugar or diabetics and foods for special nutrition uses.

C50A, C80A, 
S00S

Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Jemen 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ARE/469 9. 1. Ochucené 
nesycené nápoje

Tento návrh technického předpisu se vztahuje na ochucené nesycené nápoje z 
vody a cukru s jednou nebo více umělými nebo přírodními aromatickými látkami 
a přísadami uvedenými v bodech 4.4 a 5.4 -Ovocné šťávy.                                                                                                                        
This draft technical regulation applies to flavored drinks which are non-
carbonated, from water and sugar, with one or more artificial or natural 
flavourings and additives mentioned in item (4.4) and (5.4) of fruit juice.

C50A, C80A
Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Spojené arabské 
emiráty 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BHR/570 9. 1. Ochucené 
nesycené nápoje

Tento návrh technického předpisu se vztahuje na ochucené nesycené nápoje z 
vody a cukru s jednou nebo více umělými nebo přírodními aromatickými látkami 
a přísadami uvedenými v bodech 4.4 a 5.4 -Ovocné šťávy.                                                                                                                 
This draft technical regulation applies to flavored drinks which are non-
carbonated, from water and sugar, with one or more artificial or natural 
flavourings and additives mentioned in item (4.4) and (5.4) of fruit juice.

C50A, C80A
Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Bahrajn 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KWT/528 9. 1. Ochucené 
nesycené nápoje

Tento návrh technického předpisu se vztahuje na ochucené nesycené nápoje z 
vody a cukru s jednou nebo více umělými nebo přírodními aromatickými látkami 
a přísadami uvedenými v bodech 4.4 a 5.4 -Ovocné šťávy.                                                                                                                               
This draft technical regulation applies to flavored drinks which are non-
carbonated, from water and sugar, with one or more artificial or natural 
flavourings and additives mentioned in item (4.4) and (5.4) of fruit juice.

C50A, C80A
Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Kuvajt 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/OMN/403 9. 1. Ochucené 
nesycené nápoje

Tento návrh technického předpisu se vztahuje na ochucené nesycené nápoje z 
vody a cukru s jednou nebo více umělými nebo přírodními aromatickými látkami 
a přísadami uvedenými v bodech 4.4 a 5.4 -Ovocné šťávy.                                                                                                                                 
This draft technical regulation applies to flavored drinks which are non-
carbonated, from water and sugar, with one or more artificial or natural 
flavourings and additives mentioned in item (4.4) and (5.4) of fruit juice.

C50A, C80A
Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Omán 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/QAT/566 9. 1. Ochucené 
nesycené nápoje

Tento návrh technického předpisu se vztahuje na ochucené nesycené nápoje z 
vody a cukru s jednou nebo více umělými nebo přírodními aromatickými látkami 
a přísadami uvedenými v bodech 4.4 a 5.4 -Ovocné šťávy.                                                                                                                   
This draft technical regulation applies to flavored drinks which are non-
carbonated, from water and sugar, with one or more artificial or natural 
flavourings and additives mentioned in item (4.4) and (5.4) of fruit juice.

C50A, C80A
Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Katar 9. 3. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/SAU/1122 9. 1. Ochucené 
nesycené nápoje

Tento návrh technického předpisu se vztahuje na ochucené nesycené nápoje z 
vody a cukru s jednou nebo více umělými nebo přírodními aromatickými látkami 
a přísadami uvedenými v bodech 4.4 a 5.4 -Ovocné šťávy.                                                                                                                                   
This draft technical regulation applies to flavored drinks which are non-
carbonated, from water and sugar, with one or more artificial or natural 
flavourings and additives mentioned in item (4.4) and (5.4) of fruit juice.

C50A, C80A
Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Saudská Arábie 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/YEM/170 9. 1. Ochucené 
nesycené nápoje

Tento návrh technického předpisu se vztahuje na ochucené nesycené nápoje z 
vody a cukru s jednou nebo více umělými nebo přírodními aromatickými látkami 
a přísadami uvedenými v bodech 4.4 a 5.4 -Ovocné šťávy.                                                                                                         
This draft technical regulation applies to flavored drinks which are non-
carbonated, from water and sugar, with one or more artificial or natural 
flavourings and additives mentioned in item (4.4) and (5.4) of fruit juice.

C50A, C80A
Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Jemen 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ARE/470 9. 1. Pokrm (snack)

Tento návrh technického předpisu se vztahuje na přesnídávkové/svačinové 
jídlo/pokrm připravený zejména k lidské spotřebě. Tyto svačiny vyrobené z 
mletých zrn a hlíz nebo z jednoho z uvedených s přídavkem povolených 
potravinářských přídatných látek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
This draft technical regulation applies to snacks prepared mainly for human 
consumption. These snacks made from grinding grains and tubers, or one of 
them with the addition of permitted food Additives.

C50A, C80A
Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Spojené arabské 
emiráty 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BHR/571 9. 1. Pokrm (snack)

Tento návrh technického předpisu se vztahuje na přesnídávkové/svačinové 
jídlo/pokrm připravený zejména k lidské spotřebě. Tyto svačiny vyrobené z 
mletých zrn a hlíz nebo z jednoho z uvedených s přídavkem povolených 
potravinářských přídatných látek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
This draft technical regulation applies to snacks prepared mainly for human 
consumption. These snacks made from grinding grains and tubers, or one of 
them with the addition of permitted food Additives.

C50A, C80A
Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Bahrajn 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KWT/529 9. 1. Pokrm (snack)

Tento návrh technického předpisu se vztahuje na přesnídávkové/svačinové 
jídlo/pokrm připravený zejména k lidské spotřebě. Tyto svačiny vyrobené z 
mletých zrn a hlíz nebo z jednoho z uvedených s přídavkem povolených 
potravinářských přídatných látek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
This draft technical regulation applies to snacks prepared mainly for human 
consumption. These snacks made from grinding grains and tubers, or one of 
them with the addition of permitted food Additives.

C50A, C80A
Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Kuvajt 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/OMN/404 9. 1. Pokrm (snack)

Tento návrh technického předpisu se vztahuje na přesnídávkové/svačinové 
jídlo/pokrm připravený zejména k lidské spotřebě. Tyto svačiny vyrobené z 
mletých zrn a hlíz nebo z jednoho z uvedených s přídavkem povolených 
potravinářských přídatných látek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
This draft technical regulation applies to snacks prepared mainly for human 
consumption. These snacks made from grinding grains and tubers, or one of 
them with the addition of permitted food Additives.

C50A, C80A
Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Omán 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/QAT/567 9. 1. Pokrm (snack)

Tento návrh technického předpisu se vztahuje na přesnídávkové/svačinové 
jídlo/pokrm připravený zejména k lidské spotřebě. Tyto svačiny vyrobené z 
mletých zrn a hlíz nebo z jednoho z uvedených s přídavkem povolených 
potravinářských přídatných látek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
This draft technical regulation applies to snacks prepared mainly for human 
consumption. These snacks made from grinding grains and tubers, or one of 
them with the addition of permitted food Additives.

C50A, C80A
Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Katar 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/SAU/1123 9. 1. Pokrm (snack)

Tento návrh technického předpisu se vztahuje na přesnídávkové/svačinové 
jídlo/pokrm připravený zejména k lidské spotřebě. Tyto svačiny vyrobené z 
mletých zrn a hlíz nebo z jednoho z uvedených s přídavkem povolených 
potravinářských přídatných látek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
This draft technical regulation applies to snacks prepared mainly for human 
consumption. These snacks made from grinding grains and tubers, or one of 
them with the addition of permitted food Additives.

C50A, C80A
Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Saudská Arábie 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/YEM/171 9. 1. Pokrm (snack)

Tento návrh technického předpisu se vztahuje na přesnídávkové/svačinové 
jídlo/pokrm připravený zejména k lidské spotřebě. Tyto svačiny vyrobené z 
mletých zrn a hlíz nebo z jednoho z uvedených s přídavkem povolených 
potravinářských přídatných látek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
This draft technical regulation applies to snacks prepared mainly for human 
consumption. These snacks made from grinding grains and tubers, or one of 
them with the addition of permitted food Additives.

C50A, C80A
Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Jemen 9. 3. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/ARE/471 9. 1. Pudinkový prášek
Tento návrh technického předpisu se vztahuje na požadavky týkající se 
pudinkového prášku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
This draft technical regulation applies to the requirement of custard powder.

C50A, C80A
Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Spojené arabské 
emiráty 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BHR/572 9. 1. Pudinkový prášek
Tento návrh technického předpisu se vztahuje na požadavky týkající se 
pudinkového prášku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
This draft technical regulation applies to the requirement of custard powder.

C50A, C80A
Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Bahrajn 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KWT/530 9. 1. Pudinkový prášek
Tento návrh technického předpisu se vztahuje na požadavky týkající se 
pudinkového prášku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
This draft technical regulation applies to the requirement of custard powder.

C50A, C80A
Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Kuvajt 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/OMN/405 9. 1. Pudinkový prášek
Tento návrh technického předpisu se vztahuje na požadavky týkající se 
pudinkového prášku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
This draft technical regulation applies to the requirement of custard powder.

C50A, C80A
Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Omán 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/QAT/568 9. 1. Pudinkový prášek
Tento návrh technického předpisu se vztahuje na požadavky týkající se 
pudinkového prášku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
This draft technical regulation applies to the requirement of custard powder.

C50A, C80A
Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Katar 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/SAU/1124 9. 1. Pudinkový prášek
Tento návrh technického předpisu se vztahuje na požadavky týkající se 
pudinkového prášku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
This draft technical regulation applies to the requirement of custard powder.

C50A, C80A
Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Saudská Arábie 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/YEM/172 9. 1. Pudinkový prášek
Tento návrh technického předpisu se vztahuje na požadavky týkající se 
pudinkového prášku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
This draft technical regulation applies to the requirement of custard powder.

C50A, C80A
Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Jemen 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ARE/472 9. 1. Balené potraviny

Tento technický předpis oblasti Perského zálivu se týká označování balených 
potravin, které jsou předkládány konečnému spotřebiteli tímto způsobem nebo 
pro účely stravovacích nebo stravovacích služeb beze změny jejich balení, jakož 
i příslušných požadavků na způsob, jakým jsou prezentovány.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
This Gulf Technical Regulation is concerned with the labelling of prepacked 
foodstuffs, which are presented to the final consumer in this way or for the 
purposes of food catering or catering services without changing their packaging, 
as well as the relevant requirements in the way that are presented.

C50A, S10E
Emirates Authority for 
Standardization and 
Metrology (ESMA)

Spojené arabské 
emiráty 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BHR/573 9. 1. Balené potraviny

Tento technický předpis oblasti Perského zálivu se týká označování balených 
potravin, které jsou předkládány konečnému spotřebiteli tímto způsobem nebo 
pro účely stravovacích nebo stravovacích služeb beze změny jejich balení, jakož 
i příslušných požadavků na způsob, jakým jsou prezentovány.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
This Gulf Technical Regulation is concerned with the labelling of prepacked 
foodstuffs, which are presented to the final consumer in this way or for the 
purposes of food catering or catering services without changing their packaging, 
as well as the relevant requirements in the way that are presented.

C50A, S10E
Emirates Authority for 
Standardization and 
Metrology (ESMA)

Bahrajn 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KWT/531 9. 1. Balené potraviny

Tento technický předpis oblasti Perského zálivu se týká označování balených 
potravin, které jsou předkládány konečnému spotřebiteli tímto způsobem nebo 
pro účely stravovacích nebo stravovacích služeb beze změny jejich balení, jakož 
i příslušných požadavků na způsob, jakým jsou prezentovány.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
This Gulf Technical Regulation is concerned with the labelling of prepacked 
foodstuffs, which are presented to the final consumer in this way or for the 
purposes of food catering or catering services without changing their packaging, 
as well as the relevant requirements in the way that are presented.

C50A, S10E
Emirates Authority for 
Standardization and 
Metrology (ESMA)

Kuvajt 9. 3. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/OMN/406 9. 1. Balené potraviny

Tento technický předpis oblasti Perského zálivu se týká označování balených 
potravin, které jsou předkládány konečnému spotřebiteli tímto způsobem nebo 
pro účely stravovacích nebo stravovacích služeb beze změny jejich balení, jakož 
i příslušných požadavků na způsob, jakým jsou prezentovány.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
This Gulf Technical Regulation is concerned with the labelling of prepacked 
foodstuffs, which are presented to the final consumer in this way or for the 
purposes of food catering or catering services without changing their packaging, 
as well as the relevant requirements in the way that are presented.

C50A, S10E
Emirates Authority for 
Standardization and 
Metrology (ESMA)

Omán 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/QAT/569 9. 1. Balené potraviny

Tento technický předpis oblasti Perského zálivu se týká označování balených 
potravin, které jsou předkládány konečnému spotřebiteli tímto způsobem nebo 
pro účely stravovacích nebo stravovacích služeb beze změny jejich balení, jakož 
i příslušných požadavků na způsob, jakým jsou prezentovány.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
This Gulf Technical Regulation is concerned with the labelling of prepacked 
foodstuffs, which are presented to the final consumer in this way or for the 
purposes of food catering or catering services without changing their packaging, 
as well as the relevant requirements in the way that are presented.

C50A, S10E
Emirates Authority for 
Standardization and 
Metrology (ESMA)

Katar 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/SAU/1125 9. 1. Balené potraviny

Tento technický předpis oblasti Perského zálivu se týká označování balených 
potravin, které jsou předkládány konečnému spotřebiteli tímto způsobem nebo 
pro účely stravovacích nebo stravovacích služeb beze změny jejich balení, jakož 
i příslušných požadavků na způsob, jakým jsou prezentovány.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
This Gulf Technical Regulation is concerned with the labelling of prepacked 
foodstuffs, which are presented to the final consumer in this way or for the 
purposes of food catering or catering services without changing their packaging, 
as well as the relevant requirements in the way that are presented.

C50A, S10E
Emirates Authority for 
Standardization and 
Metrology (ESMA)

Saudská Arábie 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/YEM/173 9. 1. Balené potraviny

Tento technický předpis oblasti Perského zálivu se týká označování balených 
potravin, které jsou předkládány konečnému spotřebiteli tímto způsobem nebo 
pro účely stravovacích nebo stravovacích služeb beze změny jejich balení, jakož 
i příslušných požadavků na způsob, jakým jsou prezentovány.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
This Gulf Technical Regulation is concerned with the labelling of prepacked 
foodstuffs, which are presented to the final consumer in this way or for the 
purposes of food catering or catering services without changing their packaging, 
as well as the relevant requirements in the way that are presented.

C50A, S10E
Emirates Authority for 
Standardization and 
Metrology (ESMA)

Jemen 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ARG/382 9. 1. Alkoholické nápoje Štítky alkoholických nápojů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
The labels of alcoholic beverages. C50A, C60A National Food 

Commission (CONAL) Argentina 8. 2. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BRA/952/Add
.1

9. 1. Vozidla na zemní 
plyn

Legální metrologická kontrola vozidla na zemní plyn (NGV).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Legal metrological control of natural gas vehicle (NGV). T40T, N30E

National Institute of 
Metrology, Quality and 
Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/BRA/955 9. 1. Léčivé přípravky

Tento návrh usnesení stanoví minimální technické požadavky na studie relativní 
biologické dostupnosti a bioekvivalence, které podporují dokumentaci o souhlasu 
s klinickým výzkumem, registrací léčivých přípravků před nebo po uvedení na 
trh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
This Draft Resolution establishes the minimal technical requirements for relative 
bioavailability and bioequivalence studies that supports dossier of consent for 
clinical research, market authorization or post-market authorization of medicines.

C10P

National Institute of 
Metrology, Quality and 
Technology 
(INMETRO)

Brazílie 7. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1100 9. 1. Alkoholické nápoje
Revize povinné normy SI 1572 část 1 zabývající se alkoholickými nápoji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Revision of the Mandatory Standard SI 1572 part 1, dealing with alcoholic 
beverages. 

C50A Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1101 9. 1.
Sušená zelenina, 
koření a směsi 
kořenící potravin

Revize následujících norem: Izraelská Norma SI 701 zabývající se sušenou 
zeleninou a izraelská norma SI 1359 zabývající se kořením a směsí kořenících 
potravin. 
Revision of the following standards: Israel Standard SI 701 dealing with dried 
vegetables and Israel SI 1359 dealing with spices and food seasoning mixtures.

C50A, C80A Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 9. 3. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/ISR/1102 9. 1. Koše a kolébky

Návrh druhé a třetí změny povinné normy SI 682 část 3 týkající se košů a 
kolébek.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Drafts for the second and the third amendments to the Mandatory Standard SI 
682 part 3, dealing with cribs and cradles. 

H30 Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1103 9. 1.
Předbalené 
potravinářské 
výrobky

Revize povinné normy SI 1059 zabývající se tolerancemi hmotnosti a objemu 
předbalených potravinářských výrobků.                                                                                                                                                                                                                       
Revision of the Mandatory Standard SI 1059, dealing with the tolerances for 
weight and volume of prepackaged food products.

C50A, S10E, 
C60A, I10

Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1104 9. 1.
Čističe trouby a 
odstraňovače 
mastnoty

Revize povinné normy SI 4272 zabývající se požadavky na bezpečnost, balení a 
označování pro čističe trouby a odstraňovače mastnoty.                                                                                                                                                                                     
Revision of the Mandatory Standard SI 4272, dealing with the safety, packaging 
and marking requirements for oven cleaners and grease removers. 

C50C, S10E, 
X40M

Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RUS/96 9. 1. Léčiva

Návrh pokynů pro posuzování kvality a výzkumu léčiv na bázi liposomů, micel a 
léčiv obsahujících povlaky z nanočástic.                                                                                                                                                                                                                                
The draft guidelines for quality assessment and research of liposome-based 
drugs, micelles and drugs containing nanoparticle coatings.

C10P, C20P
The Ministry of Health 
of the Russian 
Federation

Ruská federace 25. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1162 9. 1.
Nánosové materiály 
pro dopravní 
značení

Tento návrh ugandské normy specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a 
zkoušek pro balotinu, protismykové přísady a směsi těchto dvou používané jako 
nánosové materiály pro dopravní značení.                                                                                                     
This Draft Uganda Standard specifies requirements, methods of sampling and 
test for glass beads, anti-skid aggregates, and the mixture of the two, which are 
applied as drop-on materials on road marking paint.

T40T, C00C, 
B00

Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1163 9. 1. Barvy

Tento návrh ugandské normy specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a 
zkoušky pro tři stupně lesklých nátěrových hmot pro vnitřní a vnější použití.                                                                                                                                                            
This Draft Uganda Standard specifies requirements, methods of sampling and 
test for three grades of gloss solvent-borne paints for interior and exterior use.

C00C, B00 Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1164 9. 1. Mačety

Tento návrh ugandské normy specifikuje požadavky, vzorkovací a zkušební 
metody pro mačety.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
This Draft Uganda Standard specifies requirements, sampling and test methods 
for machete.

X00M Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1165 9. 1. "Kikoi"

Tento návrh ugandské normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro "Kikoi" (také známý jako „Kikoy“).
This Draft Uganda Standard specifies the requirements, sampling and test 
methods for Kikoi (also known as “Kikoy”).

X30M Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1166 9. 1. Šaty "Dera"

Tento návrh ugandské normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro šaty "Dera".                                                                                                                                                                                                                 
This Draft Uganda Standard specifies the requirements, sampling and test 
methods for Dera dress.

X30M Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1167 9. 1. Sanitární zařízení

Tento návrh ugandské normy zahrnuje obecné požadavky týkající se 
terminologie, materiálu a výroby, glazurování, defektů, minimální tloušťky, 
tolerancí, uživatelských vlastností a zkušebních metod pro glazovaná sanitární 
zařízení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
This Draft Uganda Standard covers general requirements relating to terminology, 
material and manufacture, glazing, defects, minimum thickness, tolerances, 
performance and methods of test for vitreous sanitary appliances.

B00, X00M Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1168 9. 1. "Maasai Shuka"

Tento návrh ugandské normy specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody "Maasai Shuka".                                                                                                                                                                                                                                     
This Draft Uganda standard specifies the requirements, sampling and test 
methods of Maasai Shuka.

X30M Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1169 9. 1. Výživa kojenců

Tento návrh ugandské normy specifikuje požadavky na odběr vzorků a zkušební 
metody pro kojeneckou výživu v tekuté nebo práškové formě, kterou je v případě 
potřeby možné použít jako náhradu mateřského mléka při plnění běžných 
výživových požadavků kojenců.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
This Draft Uganda Standard specifies the requirements sampling and test 
methods for infant formula in liquid or powdered form intended for use, where 
necessary, as a substitute for breast milk in meeting the normal nutritional 
requirements of infants.

C50A, S00S Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 9. 3. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/USA/149/Add
.3

9. 1. Mléko

Správa potravin a léčiv (FDA) znovu otevírá období pro připomínky k 
navrhovanému a zveřejněnému pravidlu „Sýry a související sýrové výrobky; 
návrh na povolení používání ultrafiltrovaného mléka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
The Food and Drug Administration (FDA) is reopening the comment period for 
the proposed and published rule "Cheeses and Related Cheese Products; 
Proposal to Permit the Use of Ultrafiltered Milk".

C50A Food and Drug 
Administration (HHS) USA 30. 3. 2020 Addendum

G/TBT/N/USA/1558 9. 1. Bezpilotní letadlové 
systémy

Oznámení navrhovaných pravidel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Notice of proposed rulemaking. T10T Federal Aviation 

Administration (FAA) USA 2. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ECU/111/Add
.4

9. 1. Kosmetické výrobky

Ekvádorská republika oznamuje ekvádorský technický předpis RTE INEN 093 
(1R) „Kosmetické přípravky“.                                                                                                                                                                                                        
The Republic of Ecuador communicates in relation to the Ecuadorian Technical 
Regulation RTE INEN 093 (1R) “Cosmetic Products”. 

C20P
Ecuadorian 
Standardization 
Institute

Ekvádor _ Addendum

G/TBT/N/ECU/122/Add
.4

9. 1.
Zařízení pro 
akustickou nebo 
vizuální signalizaci

Ekvádorská republika oznamuje ekvádorský technický předpis RTE INEN 096 
(1R) „Zařízení pro akustickou nebo vizuální signalizaci“.                                                                                                                                                        
The Republic of Ecuador communicates in relation to the Ecuadorian Technical 
Regulation RTE INEN 096 (1R) “Equipment for acoustic or visual signaling”.

V00T, B30
Ecuadorian 
Standardization 
Institute

Ekvádor _ Addendum

G/TBT/N/ECU/160/Add
.4

9. 1. Kabelové sady pro 
zapalovací svíčky

Ekvádorská republika oznamuje ekvádorský technický předpis RTE INEN 171 
„Kabelové sady pro zapalovací svíčky“.                                                                                                                                                                                   
The Republic of Ecuador communicates in connection with the Ecuadorian 
Technical Regulations RTE INEN 171 “Cable sets for spark plugs”.

T40T, N20E
Ecuadorian 
Standardization 
Institute

Ekvádor _ Addendum

G/TBT/N/ECU/183/Add
.2

9. 1.
Jednorázové 
absorpční výrobky 
pro osobní hygienu

Ekvádorská republika oznamuje ekvádorský technický předpis RTE INEN 149 
„Jednorázové absorpční výrobky osobní hygieny“.                                                                                                                                                                         
The Republic of Ecuador communicates in relation to the Ecuadorian Technical 
Regulation RTE INEN 149 “Disposable absorbent products of personal hygiene".

C20P
Ecuadorian 
Standardization 
Institute

Ekvádor _ Addendum

G/TBT/N/ECU/224/Add
.2

9. 1. Ruční nebo pedální 
vzduchová čerpadla

Ekvádorská republika oznamuje ekvádorský technický předpis RTE INEN 193 
„Ruční nebo pedálová vzduchová čerpadla“.                                                                                                                                                                                                                                
The Republic of Ecuador communicates in relation to the Ecuadorian Technical 
Regulations RTE INEN 193 “Hand or pedal air pumps”.

I00
Ecuadorian 
Standardization 
Institute

Ekvádor _ Addendum

G/TBT/N/ECU/246/Add
.2

9. 1. Odpad

Ekvádorská republika oznamuje ekvádorský technický předpis RTE INEN 192 
„Likvidace odpadu“.                                                                                                                                                                                                                               
The Republic of Ecuador communicates in relation to the Ecuadorian Technical 
Regulation RTE INEN 192 “Garbage disposal”.

S20E, N20E
Ecuadorian 
Standardization 
Institute

Ekvádor _ Addendum

G/TBT/N/ECU/248/Add
.3

9. 1. Dentální nástroje

Ekvádorská republika oznamuje v souvislosti s ekvádorskými technickými 
předpisy RTE INEN 185 „Rotační dentální nástroje. Diamantové nástroje“.                                                                                                                                                                    
The Republic of Ecuador communicates in relation to the Ecuadorian Technical 
Regulations RTE INEN 185 “Rotary dental instruments. Diamond instruments”.

S10S
Ecuadorian 
Standardization 
Institute

Ekvádor _ Addendum

G/TBT/N/ECU/263/Add
.3

9. 1.
Programovatelné 
ovladače a 
přidružená zařízení

Ekvádorská republika oznamuje v souvislosti s ekvádorskými technickými 
předpisy RTE INEN 231 „Programovatelné ovladače a přidružená zařízení“.                                                                                                                                                                    
The Republic of Ecuador communicates in relation to the Ecuadorian Technical 
Regulations RTE INEN 231 “Programmable controllers and associated 
equipment".

N20E
Ecuadorian 
Standardization 
Institute

Ekvádor _ Addendum

G/TBT/N/ALB/94 9. 1. Krmivo pro zvířata Tento návrh rozhodnutí stanoví pravidla pro označování potravin pro zvířata. 
This Draft Decision lays down rules for the labeling ov Labeling of Animal Food.

C30A, C60A, 
C90A

Ministry of Agriculture 
and Rural 
Development

Albánie 9. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TPKM/388/A
dd.1

9. 1. Led zářivky

Samostatné celní území Tchaj-wanu, Penghu, Kinmen a Matsu by chtělo 
oznámit, že dne 13. září 2019 byl zveřejněn „Dodatek k požadavkům právní 
kontroly pro LED zářivky s vlastním předřadníkem“.                                                                                                                 
The Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu,  Kinmen and Matsu would 
like to notify that the "Amendment to Legal Inspection Requirements for Self-
ballasted LED Lamps". 

N30E
Bureau of Standards, 
Metrology and 
Inspection

Samostatné celní 
území Tchajwanu, 
Penghu, Kinmen a 
Matsu

_ Addendum

G/TBT/N/UGA/1170 10. 1. Pisoáry

Návrh ugandské normy specifikuje požadavky na rozměry, výkon, principy 
návrhu a zkušební metody pro pisoáry zavěšené na zdi.                                                                                                                                                                                                                 
The Draft Uganda Standard specifies requirements for dimensions, performance, 
principles of design and test methods for wall-hung urinals.

B00, X00M Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 10. 3. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/UGA/1171 10. 1. Záchodové mísy

Tento návrh ugandské normy specifikuje požadavky na provedení, rozměry a 
tolerance, povrchovou úpravu a značení záchodových mís z glazovaného 
porcelánu/keramiky.                                                                                                                                   
This Draft Uganda standard specifies the requirements for construction, 
dimensions and tolerances, finish and marking for vitreous wash down water 
closets

B00, X00M Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 10. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1172 10. 1. Umyvadla

Tento návrh ugandské normy specifikuje požadavky, vzory a velikosti, rozměry a 
tolerance, provedení, povrchovou úpravu, odběr vzorků a provádění opatření pro 
umyvadla z glazované keramiky.                                                                                          
This Draft Uganda standard specifies the requirements, patterns and sizes, 
dimensions and tolerances, construction, finish, sampling and marking provisions 
for vitreous wash basins.

B00, X00M Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 10. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1173 10. 1. Kladiva s ocelovou 
hlavou

Tento návrh ugandské normy specifikuje technické požadavky, metody odběru 
vzorků a testování kladiv s hlavou vyrobenou z oceli.                                                                                                                                                                                                    
This Draft Uganda Standard specifies technical requirements, methods of 
sampling and testing of hammers with head made of steel. 

B00, X50M Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 10. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1174 10. 1. Záchodové mísy

Tento návrh ugandské normy specifikuje požadavky na rozměry, konstrukci, 
materiály a výkon pro sedací záchodové mísy z glazovaného porcelánu.                                                                                                                                             
This Draft Uganda Standard specifies the requirements for dimensions, 
construction, materials, and performance for vitreous China squatting water 
closet pans.

B00, X00M Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 10. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1175 10. 1. Lopaty a rýče

Tento návrh ugandské normy specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a 
testování lopat a rýčů.                                                                                                                                                                                                                                                                          
This Draft Uganda Standard specifies requirements, methods of sampling and 
testing of shovels and spades.

B00, X50M Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 10. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1176 10. 1. Jedlá sůl

Tento návrh ugandské normy specifikuje požadavky, metody zkoušek a odběr 
vzorků pro obohacené jedlé soli určené k přímé lidské spotřebě a používané jako 
složka při výrobě potravin.                                                                                                
This Draft Uganda Standard specifies requirements, methods of tests and 
sampling for fortified edible salt intended for direct human consumption and used 
as an ingredient in food manufacturing.

C50A, C80A Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 10. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1177 10. 1. Motyky

Tento návrh ugandské normy specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro kované motyky.                                                                                           
This draft Uganda Standard specifies the requirements, sampling and test 
methods for forged hoes.

B00, X00M Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 10. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1178 10. 1. Směsná mouka

Tento návrh ugandské normy specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro obohacenou směsnou mouku určenou k lidské spotřebě.                                                                                                                                                       
This Draft Uganda Standard specifies requirements, sampling and test methods 
for fortified composite flour intended for human consumption.

C50A, C80A Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 10. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1179 10. 1. Rámové pily

Tento návrh ugandské normy specifikuje požadavky, vzorkovací a zkušební 
metody pro listy do ručních a strojních rámových pil.                                                                                                                                                                                                                   
This draft Uganda Standard specifies the requirements, sampling and test 
methods for hand and machine hacksaw blades.                                                                                                                                                                                                

B00, X50M Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 10. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1180 10. 1. Potraviny

Tento návrh ugandské normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro premixy doplňků stravy a potravinových doplňků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
This Draft Uganda Standard specifies the requirements, sampling and test 
methods for food fortification premix and fortificants.

C50A, C80A Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 10. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1181 10. 1. Potraviny

Tento návrh ugandské normy poskytuje pokyny pro sledování, odběr vzorků a 
dokumentaci nutričních premixů a obohacených potravin.                                                                                                                                                                              
This Draft Uganda Standard provides the guidelines for monitoring, sampling and 
documentation of nutrient premixes and fortified foods. 

C50A, C80A Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 10. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1182 10. 1. Výživa dětí

Tento návrh ugandské normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro potraviny na bázi obilovin jako doplňkové potraviny určené 
k výživě starších kojenců obvykle od věku šesti měsíců, s ohledem na nutriční 
požadavky kojenců, a k výživě malých dětí.                                                                                                                                                                                                                                        
This Draft Uganda Standard specifies requirements, sampling and test methods 
for processed cereal-based foods intended for feeding older infants as a 
complementary food generally from the age of six months onwards, taking into 
account the infants’ nutritional requirements, and for feeding young children.

C50A, C80A, 
S00S

Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 10. 3. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/ARG/383 10. 1. Potraviny a nápoje s 
Aloe Vera

Potraviny a nápoje obsahující Aloe Vera musí splňovat maximální limit aloinu 
stanovený v tomto kodexu. Potraviny a nápoje musí na etiketě jasně uvádět, že 
její konzumace se nedoporučuje pro děti do 12 let, těhotné a kojící ženy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Food and beverages containing Aloe Vera must comply with the maximum aloin 
limit established in this code. Food and drinks must clearly indicate on the label 
that its consumption is not recommended for children under 12 years of age, 
pregnant women and breastfeeding women.

C50A, C80A, 
S00S

National Food 
Commission (CONAL) Argentina 9. 2. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ARG/384 10. 1. Nádoby a nádobí ve 
styku s potravinami

Požadavky na původ a označování nádob a nádobí v přímém kontaktu s 
potravinami v prodejních jednotkách pro veřejnost a při využití v průmyslu.                                                                                                                                             
The requirements for identification and labeling of food containers and utensils in 
direct contact with food in the units of sale to the public and in the 
commercialization destined to the industrial use.

C50A, S10E National Food 
Commission (CONAL) Argentina 9. 2. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/946 10. 1. Pšeničné otruby a 
šrot

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro pšeničné otruby a šrot pro použití jako krmivo pro zvířata 
nebo jako přísada do krmných směsí pro zvířata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
This Draft East African Standard specifies requirements, sampling and test 
methods for wheat bran and wheat pollard for use as animal feedstuff and or 
ingredient for compounding animal feed.

C20A, C90A Kenya Bureau of 
Standards Keňa 23. 2. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KOR/873 10. 1. Označování 
potravin

Navrhované ustanovení o nařízení o uvádění zdravotních tvrzení při označování 
potravin a v reklamě.                                                                                                                                                                                                                                                                     
The proposed establishment of the regulation on health claims on food labelling 
and in advertising.

C50A, C60A Ministry of Food and 
Drug Safety Korea 10. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TUR/154 10. 1. Koření

Toto komuniké zahrnuje definice produktů, kritéria složení a požadavky na 
označování koření.                                                                                                                                                                                                                                                           
This Communiqué covers product definitions, compositions criteria and labelling 
requirements of spices.

C50A, C60A

Ministry of Agriculture 
and Forestry/ General 
Directorate of Food 
and Control

Turecko 10. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1544/Ad
d.1

10. 1. Přeprava metanu

Společnost PHMSA zveřejňuje navrhované změny v nařízeních týkajících se 
nebezpečných látek s cílem umožnit hromadnou přepravu metanu, (chlazená 
kapalina běžně známá jako zkapalněný zemní plyn (LNG)), v železničních 
cisternách.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
PHMSA published a notice of proposed rulemaking (NPRM), entitled "Hazardous 
Materials: Liquefied Natural Gas by Rail (HM-264)" proposing changes to the 
Hazardous Materials Regulations to allow for the bulk transport of Methane, 
refrigerated liquid, commonly known as liquefied natural gas (LNG), in rail tank 
cars. 

T50T, I20, N30E

Pipeline and 
Hazardous Materials 
Safety Administration 
(PHMSA), Department 
of Transportation 
(DOT)

USA 13. 1. 2020 Addendum

G/TBT/N/USA/1559 10. 1. Spotřební chladicí 
výrobky

Ministerstvo energetiky USA („DOE“) navrhuje změnit zkušební postupy pro 
chladničky pro spotřebitele, chladničky a mrazničky a různé chladicí spotřebiče.                                                                                                                                
The U.S. Department of Energy ("DOE") proposes to amend the test procedures 
for consumer refrigerators, refrigerator-freezers, and freezers, and miscellaneous 
refrigeration products.

N20E, S50E, 
H00

Office of Energy 
Efficiency and 
Renewable Energy 
(OEERE), Department 
of Energy (DOE)

USA 21. 2. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1560 10. 1. Antropomorfní 
zkušební zařízení

Tento dokument navrhuje revizi specifikací ochranné hrudní vesty a páteřního 
chrániče pro Hybrid III 5. procentní testovací figurínu pro ženy.                                                                                                                                                                                      
This document proposes to revise the chest jacket and spine box specifications 
for the Hybrid III 5th Percentile Female Test Dummy.

T40T, S10S

National Highway 
Traffic Safety 
Administration 
(NHTSA), Department 
of Transportation 
(DOT)

USA 24. 2. 2020 Notifikace
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