
w 3 13/1/20 - 17/1/20 Nové notifikace

Číslo notifikace 
G/TBT/N/

Datum 
zveřejnění 
notifikace

Oblast Stručný pracovní popis notifikace Výrobkový kód Odpovědná instituce Notifikující člen 
dohody WTO/TBT

Lhůta pro 
připomínky Typ

G/TBT/N/CAN/602 13. 1. Radiokomunikační 
zařízení

RSS-125, 3. vydání, pozemní mobilní a pevná zařízení pracující ve frekvenčním 
pásmu 1,705 MHz až 30 MHz.                                                                                                                                                                                                                                   
RSS-125, Issue 3, Land Mobile and Fixed Equipment Operating in the 
Frequency Range 1.705 MHz to 30 MHz.

V20T

Department of 
Innovation, Sciences 
and Economic 
Development

Kanada 20. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CAN/603 13. 1. Vysokofrekvenční 
emise

Normy pro zařízení způsobující rušení, ICES-001, vydání 5, průmyslové, 
vědecké a lékařské (ISM) zařízení, stanoví minimální požadavky vztahující se 
na průmyslová, vědecká a lékařská (ISM) zařízení.                                                                               
Interference-Causing Equipment Standard, ICES-001, Issue 5, Industrial, 
Scientific and Medical (ISM) Equipment, sets the minimum requirements 
applicable to industrial, scientific and medical (ISM) equipment. 

V20T, S50E, 
S10S

Department of 
Innovation, Sciences 
and Economic 
Development

Kanada 20. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CAN/604 13. 1. Vysokofrekvenční 
emise

Normy pro zařízení způsobující rušení, ICES-002, vydání 7, vozidla, lodě a jiná 
zařízení vybavená spalovacími motory, trakčními bateriemi nebo obojím, stanoví 
limity a metody měření vysokofrekvenčních emisí.                                                                                                                                     
Interference-Causing Equipment Standard, ICES-002, Issue 7,Vehicles, Boats 
and Other Devices Equipped with Internal Combustion Engines, Traction 
Batteries or Both sets out limits and methods of measurement of radio frequency 
emissions.

V20T, S50E, 
T00T

Department of 
Innovation, Sciences 
and Economic 
Development

Kanada 20. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/JAM/83 13. 1. Izolované kabely bez 
opláštění

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na bezplášťové kabely pro 
pevné zapojení o jmenovitém napětí až do 450/750 V.                                                                                                                                                                                        
This International Standard specifies requirements for non-sheathed cables for 
fixed wiring of rated voltages up to and including 450/750 V.

N20E Bureau of Standards 
Jamaica Jamajka 21. 1. 2020 Notifikace

G/TBT/N/JAM/84 13. 1. Kabely

Tato mezinárodní norma stanoví zkušební metody pro izolované kabely z 
polyvinylchloridu o jmenovitém napětí až do 450/750 V.                                                                                                                                                                
This International Standard specifies test methods for Polyvinyl chloride 
insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V.

N20E Bureau of Standards 
Jamaica Jamajka 21. 1. 2020 Notifikace

G/TBT/N/JAM/85 13. 1. LED žárovky

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na výkon, zkušební metody a 
podmínky pro osvětlení určené k domácím a podobným účelům obecného 
osvětlení.                                                                                                                                                  
This International Standard specifies the performance requirements, together 
with the test methods and conditions intended for domestic and similar general 
lighting purposes.

N20E Bureau of Standards 
Jamaica Jamajka 21. 1. 2020 Notifikace

G/TBT/N/JAM/86 13. 1. Chladicí spotřebiče 
pro domácnost

Tato mezinárodní norma popisuje metody pro stanovení charakteristik spotřeby 
energie.                                                                                                                                                                                                                                                               
This International Standard describes the methods for the determination of 
energy consumption characteristics.

N20E, H00, S50E Bureau of Standards 
Jamaica Jamajka 21. 1. 2020 Notifikace

G/TBT/N/JAM/87 13. 1. Chladicí spotřebiče 
pro domácnost

Tato mezinárodní norma specifikuje metody pro stanovení výkonnostních 
požadavků.                                                                                                                                                                                                                                                                          
This International Standard specifies the methods for the determination of 
performance requirements.

N20E, H00 Bureau of Standards 
Jamaica Jamajka 21. 1. 2020 Notifikace

G/TBT/N/JAM/88 13. 1. Chladicí spotřebiče 
pro domácnost

Tato mezinárodní norma specifikuje základní vlastnosti chladicích spotřebičů pro 
domácnost chlazených vnitřní přirozenou konvekcí nebo nucenou cirkulací 
vzduchu a stanoví zkušební metody pro kontrolu charakteristik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
This International Standard specifies the essential characteristics of household 
refrigerating appliances, cooled by internal natural convection or forced air 
circulation, and establishes test methods for checking the characteristics.

N20E, H00 Bureau of Standards 
Jamaica Jamajka 21. 1. 2020 Notifikace

G/TBT/N/JAM/89 13. 1. Mikrovlnné trouby

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na bezpečnost mikrovlnných 
trub pro domácí a podobné použití.                                                                                                                                                                                                             
This International Standard specifies requirements for the safety of microwave 
ovens for household and similar use.

N20E, H00 Bureau of Standards 
Jamaica Jamajka 21. 1. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/JAM/90 13. 1. Sušičky

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na bezpečnost elektrických 
sušiček určených pro domácnost a podobné účely.                                                                                                                                                             
This International Standard specifies requirements for the safety of electric 
tumble dryers intended for household and similar purposes. 

N20E, H00 Bureau of Standards 
Jamaica Jamajka 21. 1. 2020 Notifikace

G/TBT/N/JAM/91 13. 1. Kabely

Tato mezinárodní norma stanoví požadavky na flexibilní kabely (šňůry) o 
jmenovitém napětí až do 450/750 V.                                                                                                                                                                                                                         
This International Standard specifies requirements for Flexible cables (cords) of 
rated voltages up to and including 450/750 V. 

N20E Bureau of Standards 
Jamaica Jamajka 21. 1. 2020 Notifikace

G/TBT/N/JAM/92 13. 1. 
Kabel s 
termoplastickým 
pláštěm

Tato mezinárodní norma stanoví požadavky pro kabely s termoplastickým 
pláštěm pro pevné zapojení o jmenovitém napětí do 450/750 V.                                                                                                                                                                 
This International Standard specifies requirements for Sheathed cables for fixed 
wiring of rated voltages up to and including 450/750 V.

N20E Bureau of Standards 
Jamaica Jamajka 21. 1. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1183 13. 1. Zemědělské produkty

Tento návrh ugandské normy zajišťuje kontrolu kvality produktů a procesů v 
celém hodnotovém řetězci EBA -  řízeném zemědělství a čistá energie.                                                                                                                                           
This Draft Uganda Standard provides for Quality control of products & 
processes along the entire EBA-Driven Agriculture & Clean Energy powered 
value addition chain.

C20A Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 13. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1524/A
dd.1

13. 1. Žárovky Normy na úsporu energie pro běžné žárovky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Energy Conservation Standards for General Service Incandescent Lamps. N20E, S50E

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

USA _ Addendum

G/TBT/N/IDN/53/Add.
3

14. 1. Chemikálie v 
dětském oblečení

Povinné zavedení indonéské národní normy pro podmínky hladin azofarbiva a 
formaldehydu v tkanině pro kojenecké oblečení a děti.                                                                                                                                                                        
Mandatory Implementation of Indonesia National Standard for Textile-Terms of 
Azo Dye and Formaldehyde Levels in The Fabric for Baby Clothes and Children.

X30M, S00S, 
C10C

Directorate General 
Manufactured Based 
Industry, Ministry of 
Industry

Indonésie _ Addendum

G/TBT/N/KEN/947 14. 1. Kukuřičná moučka

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro kukuřičný lepek a lepkové krmivo pro použití v krmivech 
pro zvířata.                                                                                                                   
This Draft East African Standard specifies requirements, sampling and test 
methods for maize gluten meal and feed for use in animal feeds.

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

G/TBT/N/KEN/948 14. 1. Krmivo pro pštrosy

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro krmivo pro pštrosy.                                                                                                                                                                                                                                     
This Draft East African Standard specifies requirements, sampling and test 
methods for ostrich feed.

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

G/TBT/N/KEN/949 14. 1. Krmivo pro psy

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro krmivo pro psy.                                                                                                                                                                                                                                                                   
This Draft East African Standard specifies requirements, sampling and test 
methods for dog food.

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

G/TBT/N/KEN/950 14. 1. Kostní moučka

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro kostní moučku používanou jako minerální doplněk v 
krmivech pro zvířata.                                                                                                              
This Draft East African Standard specifies requirements, sampling and test 
methods for bone meal used as a mineral supplement in animal feeds.

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

G/TBT/N/KEN/951 14. 1. Kukuřičné otruby a 
šrot

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro kukuřičné otruby a šrot jako krmivo pro zvířata.                                                                                                                                                           
This Draft East African Standard specifies requirements, sampling and test 
methods for maize bran and pollard as an animal feed.

C20A, C90A Kenya Bureau of 
Standards Keňa 23. 2. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/KEN/952 14. 1. Kojenecká výživa

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky na odběr vzorků a 
zkušební metody pro kojeneckou výživu v tekuté nebo práškové formě určené k 
použití, je-li to nutné, jako náhrada mateřského mléka při plnění běžných 
nutričních 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 Kenya Bureau of 
Standards Keňa 10. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/953 14. 1. Jedlá 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 Kenya Bureau of 
Standards Keňa 10. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/954 14. 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

Kenya Bureau of 
Standards Keňa 10. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/955 14. 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 Kenya Bureau of 
Standards Keňa 10. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/956 14. 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 Kenya Bureau of 
Standards Keňa 10. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/957 14. 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 Kenya Bureau of 
Standards Keňa 10. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/958 14. 1. Těstoviny
Tato keňská norma předepisuje požadavky a metody zkoušení těstovin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
This Kenya Standard prescribes the requirements and methods of test for pasta 
products.

C50A Kenya Bureau of 
Standards Keňa 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/959 14. 1. Oplatky Tato keňská norma předepisuje požadavky a metody zkoušek pro oplatky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
This Kenya Standard prescribes requirements and methods of test for wafers. C50A Kenya Bureau of 

Standards Keňa 8. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BRA/861/Ad
d.2

14. 1. Plasty ve styku s 
potravinami

Usnesení RDC č. 326 ze dne 3. prosince 2019 bylo opraveno.                                                                                                                                                                                                                       
The Resolution RDC 326 of 3 December 2019 was rectified.

N40E, C50A, 
S10E

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/BRA/956 14. 1. Víno z hroznů

Cílem technického předpisu č. 75 ze dne 31. prosince 2019 je přijmout kritéria a 
analytické parametry, které mají být použity pro inspekci a kontrolu domácích a 
dovážených nápojů, vín a derivátů hroznů a vína.                                                
The Technical Regulation 75, 31 December 2019, aims to adopt the criteria and 
the analytical parameters to be used for inspection and control of domestic and 
imported beverages, wines and derivatives of grape and wine.

C50A

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Notifikace
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G/TBT/N/BRA/957 14. 1. Regulační agenda na 
období 2020–2021

Oznámené nařízení č. 283 ze dne 30. prosince 2019 otevírá 45denní lhůtu pro 
připomínky k návrhu regulačního programu Sekretariátu pro zdraví a kontrolu 
zvířat a rostlin (SDA/MAPA) na období 2020–2021.                                          
The notified Ordinance 283, 30 December 2019, opens a 45-day period for 
comments concerning a draft proposal for the Secretariat of Animal and Plant 
Health and Inspection (SDA/MAPA) regulatory agenda for 2020-2021.

S00S, C00A

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie 28. 2. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BRA/958 14. 1. Zbraně

Návrh usnesení o předložení kritiky, podnětů a otázek zúčastněných stran k 
ustanovení návrhu technického předpisu - SENASP týkajícího se pistolí 
(10316943), který stanoví minimální požadavky na kvalitu a výkon pro dodávky 
ráže 9x19mm a 40SW určené k profesionální činnosti zajišťující veřejnou 
bezpečnost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Draft Resolution for the presentation of criticism, suggestions and questions by 
interested parties, regarding the provisions of the Draft Technical Regulation – 
SENASP regarding pistols (10316943), which establish minimum quality and 
performance requirements for the supply of 9x19mm and 40SW caliber pistols 
for public safety professional activities, 

X20M

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie 2. 2. 2020 Notifikace

G/TBT/N/GBR/34 14. 1. Plastové předměty

Navrhujeme zavést předpisy, které zakazují dodávku určitých plastových 
předmětů koncovému uživateli z důvodu, že poškozují životní prostředí. Mezi 
tyto položky patří plastové slámky, plastová míchadla do nápojů a vatové 
tyčinky z umělé hmoty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
We are proposing to introduce regulations to prohibit the supply of certain plastic 
items to the end user on the grounds that they cause harm to the environment. 
These items include plastic straws, plastic drink stirrers and plastic-stemmed 
cotton buds.

N40E, S20E, 
S50E

Department for 
Environment, Food 
and Rural Affairs

Velká Británie 14. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1561 14. 1. Vapingové výrobky Zakazuje se prodej vapingových výrobků obsahujících acetát vitaminu E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Prohibits the sale of vapor products containing vitamin E acetate. X00M, S00S

Department of 
Health/Board of 
Health, State of 
Washington

USA _ Notifikace

G/TBT/N/USA/1562 14. 1. Bezpečnost 
železničních tratí

Oznámení o navrhované tvorbě pravidel - FRA navrhuje revidovat své předpisy 
upravující minimální bezpečnostní požadavky na železniční trať.                                                                                                                                                                            
Notice of proposed rulemaking - FRA is proposing to revise its regulations 
governing the minimum safety requirements for railroad track.

T30T, B20 Federal Railroad 
Administration (FRA) USA 2. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/894/Ad
d.6

14. 1. Potraviny

Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) oznamuje dostupnost konečného návodu pro 
průmysl nazvaného „Označování potravin".                                                                                                                                                                                                   
The Food and Drug Administration (FDA) is announcing the availability of a final 
guidance for industry entitled "Food Labeling".

C60A

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

USA _ Addendum

G/TBT/N/BDI/62 15. 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

Burundi Bureau of 
Standards and 
Quality Control 
(BBN)

Burundi 15. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BDI/63 15. 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

Burundi Bureau of 
Standards and 
Quality Control 
(BBN)

Burundi 15. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BDI/64 15. 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

Burundi Bureau of 
Standards and 
Quality Control 
(BBN)

Burundi 15. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BDI/65 15. 1. Chirurgické 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

Burundi Bureau of 
Standards and 
Quality Control 
(BBN)

Burundi 15. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BDI/66 15. 1. Vstřebatelné 
chirurgické stehy

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

Burundi Bureau of 
Standards and 
Quality Control 
(BBN)

Burundi 15. 3. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/BDI/67 15. 1. Nevstřebatelné 
chirurgické stehy

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

S10S

Burundi Bureau of 
Standards and 
Quality Control 
(BBN)

Burundi 15. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BDI/68 15. 1. Stearin z palmového 
oleje

Tato východoafrická norma přijatá jako norma burundská specifikuje požadavky, 
metody odběru vzorků a zkušební metody pro surový, částečně rafinovaný a 
rafinovaný stearin z palmového oleje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
This East Africa Standard adopted as Burundi standard specifies the 
requirements, sampling and test methods for crude, semi-refined and refined 
palm stearin.

C50A, C20A

Burundi Bureau of 
Standards and 
Quality Control 
(BBN)

Burundi 15. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BDI/69 15. 1. Palmový olein

Tato východoafrická norma přijatá jako norma burundská specifikuje požadavky, 
metody odběru vzorků a zkušební metody pro surový, polo rafinovaný a 
rafinovaný palmový olein.                                                                                                          
This East Africa Standard adopted as Burundi standard specifies the 
requirements, sampling and Test methods for crude, semi - rafined and rafinied 
palm olein.

C50A, C20A

Burundi Bureau of 
Standards and 
Quality Control 
(BBN)

Burundi 15. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BRA/396/Ad
d.11

15. 1. Zábavné předměty

Tento dodatek informuje o změně požadavků na povinné posuzování shody a 
jiná opatření u výrobků určených pro slavnosti nebo jiných zábavních předmětů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
This addendum informs about the amendment on compulsory conformity 
assessment requirements and other measures of festive or other entertainment 
articles

H00, X00M

National Institute of 
Metrology, 
Standardization and 
Industrial Quality-
INMETRO ;

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/BRA/959 15. 1. Vozidla na zemní 
plyn

Návrh usnesení, kterým se navrhují úpravy technického předpisu pro 
posuzování shody a technického předpisu kvality pro konstrukční části systému 
na zemní plyn u vozidel.                                                                                                                                      
Draft Resolution proposing adjustments to the Technical Regulation of 
conformity assessment and Technical Regulation of quality for vehicle natural 
gas system components.

T40T, N30E

National Institute of 
Metrology, 
Standardization and 
Industrial Quality-
INMETRO ;

Brazílie 14. 2. 2020 Addendum

G/TBT/N/ESP/41 15. 1. Zemědělské stroje
Návrh královského nařízení o charakterizaci a registraci zemědělských strojů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Draft Royal Decree on the Characterization and Registration of Agricultural 
Machinery.

T00T, C20A
Ministry of 
Agriculture, Fisheries 
and Food

Španělsko 15. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KOR/874 15. 1.
Potraviny pro kojence 
a malé děti, zdravě 
funkční potraviny

Navrhovaná změna prováděcích pravidel Zákona o označování a reklamě na 
potraviny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
The proposed amendment of the enforcement rules of the Act on Labelling and 
Advertising of Foods.

C60A, S00S Ministry of Food and 
Drug Safety Korea 15. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KOR/865/Ad
d.1

15. 1. Potraviny Navrhovaná revize „Standardů označování potravin“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Proposed Revision of the "Labelling Standards for Foods". C60A Ministry of Food and 

Drug Safety Korea 17. 1. 2020 Addendum

G/TBT/N/KOR/875 15. 1. Nábytek Nábytek a Nábytek pro děti.                                                                                                                                                                                                                                                           
Furniture and Furniture for children use. H30, S00S

Korean Agency for 
Technology and 
Standards (KATS)

Korea 15. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/PER/117/Ad
d.1

15. 1. Označování výrobků

Návrh peruánské metrologické normy PNMP 001: 2019 „Požadavky na 
označování hotových výrobků".                                                                                                                                                                                                                                                                    
Tha Draft Peruvian Metrological Standard PNMP 001: 2019 "Requirements for 
the labeling of prepackages".

X40M, I10 National Quality 
Institute Peru _ Addendum

G/TBT/N/PER/52/Add.
1

15. 1. Farmaceutické 
výrobky

Příručka správných laboratorních postupů pro kontrolu kvality farmaceutických 
výrobků.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Manual of Good Laboratory Practices for Quality Control of Pharmaceutical 
Products.

C10P Ministry of Health Peru _ Addendum

G/TBT/N/PER/53/Add.
1

15. 1. Farmaceutické 
výrobky

Inspekční příručka správných laboratorních postupů pro kontrolu kvality 
farmaceutických výrobků.                                                                                                                                                                                                                                                                 
Inspection Guide of Good Laboratory Practices for Quality Control of 
Pharmaceutical Products.

C10P Ministry of Health Peru _ Addendum

G/TBT/N/TZA/375 15. 1. Chirurgické 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 Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 15. 3. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/TZA/376 15. 1. Nevstřebatelné 
chirurgické stehy

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

S10S Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 15. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/377 15. 1. Vstřebatelné 
chirurgické stehy

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 Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 15. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1181/A
dd.1

15. 1. Nabíječky baterií
Normy na úsporu energie pro nepřerušitelné zdroje napájení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Energy Conservation Standards for Uninterruptible Power Supplies. N20E, S50E

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

USA _ Addendum

G/TBT/N/USA/854/Ad
d.4

15. 1. Kotle Normy na úsporu energie pro pro obchod jednotlivě balené kotle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Energy Conservation Standards for Commercial Packaged Boilers. N20E, S50E, I20

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

USA _ Addendum

G/TBT/N/USA/1132/A
dd.3

15. 1. Kompresory
Normy na úsporu energie pro vzduchové kompresory.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Energy Conservation Standards for Air Compressors. N20E, S50E, I20

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

USA _ Addendum

G/TBT/N/USA/1148/A
dd.2

15. 1. Klimatizace Normy na úsporu energie pro přenosné klimatizace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Energy Conservation Standards for Portable Air Conditioners. N20E, S50E

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

USA _ Addendum

G/TBT/N/USA/1428/A
dd.1

15. 1. Toxické látky

EPA vydává významná nová pravidla použití (SNURs) podle Zákona o kontrole 
toxických látek (TSCA) pro určité chemické látky, které jsou předmětem 
předvýrobních oznámení (PMNs).                                                                                                      
EPA is issuing significant new use rules (SNURs) under the Toxic Substances 
Control Act (TSCA) for certain chemical substances that are the subject of 
premanufacture notices (PMNs).

C10C, S70E
Environmental 
Protection Agency 
(EPA)

USA _ Addendum

G/TBT/N/USA/1563 15. 1. Repliky motorových 
vozidel

Požadavky na identifikační číslo vozidla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Vehicle identification number requirements. T40T, X00M

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

USA 6. 2. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UKR/148/Co
rr.1

15. 1. Výtažky z kávy a 
čekanky

Návrh nařízení Ministerstva agrární politiky a potravin Ukrajiny "O schválení 
požadavků na kávové a čekankové výtažky".                                                                                                                                                                                                       
Draft Order of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine "On approval 
of requirements for coffee extracts and chicory extracts".

C50A
Ministry of Agrarian 
Policy and Food of 
Ukraine

Ukrajina _ Corrigendum

G/TBT/N/UKR/157/Co
rr.1

15. 1. Textilní výrobky

Návrh vyhlášky Ministerstva pro rozvoj hospodářství, obchodu a zemědělství 
Ukrajiny „O schválení technického předpisu o názvech textilních vláken a 
příslušném označování a označování obsahu surovinových složek textilních 
výrobků“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
The Draft Order of the Ministry for Development of Economy, Trade and 
Agriculture of Ukraine "On approval of the Technical Regulation on textile fibers 
names and appropriate labeling and marking of the content of raw materials 
components of textile products" 

X30M, X40M

Ministry for 
Development of 
Economy, Trade and 
Agriculture of Ukraine

Ukrajina _ Corrigendum
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G/TBT/N/JPN/648 15. 1. Potraviny

Označování potravin obsahujících určené složky nebo látky, které vyžadují 
zvláštní opatrnost.                                                                                                                                                                                                                                                                             
Labelling of foods containing designated ingredients or substances that require 
specific cautions.

C60A, S00S Consumer Affairs 
Agency (CAA) Japonsko 15. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CHE/242 15. 1. 

Telekomunikační 
zařízení, rádiová 
zařízení a 
telekomunikační 
koncová zařízení

Vyhláška Švýcarského federálního úřadu pro komunikaci o telekomunikačních 
zařízeních (OOIT) stanoví základní technické požadavky týkající se 
telekomunikačních zařízení stanovené Švýcarskou federální radou. 
The Ordinance of the Swiss Federal Office of Communications on 
telecommunications installations (OOIT) specifies the basic technical 
requirements with regard to telecommunications installations set out by the 
Swiss Federal Council.

V20T Federal Office of 
Communications Švýcarsko 20. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/SAU/1126 15. 1. Zemědělské stroje a 
zařízení

Podmínky a definice, rozsah, cíle, povinnosti dodavatele, označování, postupy 
posuzování shody, povinnosti regulačních orgánů, orgány průzkumu trhu, 
odpovědnosti, porušení a sankce, obecná pravidla, přechodná pravidla, dodatek 
(seznamy, typy).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Terms and Definitions, scope, objectives, supplier Obligations, Labeling, 
Conformity Assessment Procedures, Responsibilities of regulatory authorities, 
the authorities of market survey Responsibilities, Violations and Penalties, 
general rules, Transitional rules, Appendix (lists, types).

C20A, X00M

Saudi Standards, 
Metrology and 
Quality Organization 
(SASO)

Saudská Arábie 15. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BRA/853/Ad
d.2

16. 1. Nápoje

Technický předpis č. 67 ze dne 5. listopadu 2018 upravuje postupy a požadavky 
pro osvědčení o vývozu a dovozu nápojů, kvašené kyseliny octové, vín a 
výrobků z vína a vinných hroznů.                                                                                                
The Technical Regulation No. 67, 05 November 2018, rules the procedures and 
requirements for export and import certification of beverages, fermented acetic, 
wines and wine and grapes derived products.

C50A

Ministry of 
Agriculture, Livestock 
and Food Supply – 
MAPA

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/MEX/426/A
dd.2

16. 1. Mobilní koncová 
zařízení

Technické specifikace pro mobilní koncová zařízení, která mohou využívat 
rádiové spektrum nebo se připojit k veřejné komunikační síti.                                                                                                                                                                                       
Technical specifications for mobile terminal equipment that can use the radio 
spectrum or connect to a public communications network.

V20T Ministry of the 
Economy Mexiko _ Addendum

G/TBT/N/RUS/97 16. 1. Stroje a zařízení Návrhy změn technického předpisu celní unie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Draft amendments to the Customs Union. N20E, X40M

Department for 
Technical Regulation 
and Accreditation of 
the Eurasian 
Economic 
Commission

Ruská federace 10. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1105 16. 1. Postele a matrace

První dodatek k závazné normě SI 5418 zabývající se odolností matrací, krycích 
matrací, nosných konstrukcí pohovek a postelí proti vznícení.                                                                                                                                                                                     
First amendment to the Mandatory Standard SI 5418 dealing with the resistance 
to ignition of mattresses, mattress pads, divans and bed bases. 

X30M Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 16. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/LTU/36 16. 1. Sušené ovoce

Projekt definuje koncept sušeného ovoce a stanoví specifické požadavky na 
kvalitu jednotlivých sušených plodů. Projekt stanoví technické požadavky na 
přípravu surovin, požadavky na označování sušeného ovoce a popisuje určité 
výzkumné metody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
The project defines the concept of dried fruit and lays down specific quality 
requirements for individual dried fruits. The project sets out the technical 
requirements for the preparation of raw materials, the labelling requirements for 
dried fruits and describes certain research methods.

C50A, C60A

THE MINISTRY OF 
AGRICULTURE OF 
THE REPUBLIC OF 
LITHUANIA

Litva 16. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1564 17. 1. Chemické látky

Tato akce navrhuje redakční a technické revize metody 23 Agentury pro 
ochranu životního prostředí (Stanovení polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a 
polychlorovaných dibenzofuranů ze stacionárních zdrojů).                                               
This action proposes editorial and technical revisions to the Environmental 
Protection Agency's Method 23 (Determination of Polychlorinated Dibenzo-p-
Dioxins and Polychlorinated Dibenzofurans from Stationary Sources).

C00C
Environmental 
Protection Agency 
(EPA)

USA 16. 3. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/CZE/235/Ad
d.1

17. 1. Měřická pásma

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C096-18, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla pro účely 
přezkoušení měřidla na žádost osoby, která může být dotčena jeho nesprávným 
měřením: „měřická pásma“, byl přijat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Draft General Measure number: 0111-OOP-C096-18, laying down the 
metrological and technical requirements for specified measuring instruments for 
the purposes of examining measuring instrument at the request of a person who 
may be affected by incorrect measurement: 'measuring tapes', has been 
adopted.

I10 Czech Metrology 
Institute Česká republika _ Addendum

G/TBT/N/CZE/241/Ad
d.1

17. 1. 

Měřidla objemové 
aktivity 222Rn ve 
vzduchu a vodě a 
ekvivalentní 
objemové aktivity 
222Rn ve vzduchu

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C097-18, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení pro schvalování typu a ověřování stanovených měřidel: „měřidla 
objemové aktivity 222Rn ve vzduchu a vodě a ekvivalentní objemové aktivity 
222Rn ve vzduchu, a to jak okamžitých hodnot, tak krátkodobých i 
dlouhodobých průměrů“, byl přijat.                                                                                                       
Draft General Measure number: 0111-OOP-C097-18, 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: 'instruments for measuring 
the instantaneous values and short- and long-term averages of the 222Rn 
activity concentration in air and water and the 222Rn equivalent activity 
concentration', has been adopted.

I10 Czech Metrology 
Institute Česká republika _ Addendum

G/TBT/N/CZE/242/Ad
d.1

17. 1. Měřicí transformátory 
proudu

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C088-18, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení pro ověřování stanovených měřidel:
„měřicí transformátory proudu“, byl přijat.
Draft General Measure number: 0111-OOP-C088-18, laying down metrological 
and technical requirements for legally controlled measuring instruments, 
including testing methods for verification of the following legally controlled 
measuring instruments: 'current measuring transformers', has been adopted.
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G/TBT/N/CZE/243/Ad
d.1

17. 1. 
Snímače průtoku 
nosného média s 
Venturiho trubicí

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C093-18, 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 Venturiho trubicí“, byl přijat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Draft General Measure number: 0111-OOP-C093-18, 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 sensors for transmission 
medium flow', has been adopted.
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