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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/CHL/514 20. 1. Veřejné osvětlení

Svítidla - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Svítidla pro silniční a pouliční 
osvětlení“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Luminaires - Part 2-3: Particular requirements - Luminaires for road and street 
lighting".

N20E, B00, T40T
Superintendence 
of Electricity and 
Fuels (SEC)

Chile 20. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CZE/237/Add.1 20. 1. Digitální tachografy

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C062-19, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla pro účely 
přezkoušení měřidla na žádost osoby, která může být dotčena jeho 
nesprávným měřením: „tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů 
motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena – digitální tachografy“, byl 
přijat.                                                                                                                                                                                              
Draft General Measure number: 0111-OOP-C062-19, laying down metrological 
and technical requirements for legally controlled measuring instruments for the 
purposes of examining measuring instruments at the request of a person who 
may be affected by incorrect measurement: 'tachographs recording the work 
activities of drivers of motor vehicles compulsorily equipped with these 
tachographs – digital tachographs', has been adopted.

I10 Czech Metrology 
Institute Česká republika _ Addendum

G/TBT/N/CZE/239/Add.1 20. 1. Analogové 
tachografy

  Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C042-19, kterým se 
stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla pro účely 
přezkoušení měřidla na žádost osoby, která může být dotčena jeho 
nesprávným měřením: „tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů 
motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena – analogové tachografy“, 
byl přijat.                                                                                                                                                                                          
Draft General Measure number: 0111-OOP-C042-19, laying down metrological 
and technical requirements for legally controlled measuring instruments for the 
purposes of examining measuring instruments at the request of a person who 
may be affected by incorrect measurement: 'tachographs recording the work 
activities of drivers of motor vehicles compulsorily equipped with these 
tachographs – analogue tachographs', has been adopted.

I10 Czech Metrology 
Institute Česká republika _ Addendum

G/TBT/N/ECU/469/Add.1 20. 1. Elektromedicínská 
zařízení a systémy

Ekvádorská republika oznamuje dodatek č. 1 odpovídající prvnímu přezkumu 
ekvádorských technických předpisů RTE INEN 186 (1R) „ELEKTROMEDICKÉ 
ZAŘÍZENÍ A SYSTÉMY“.                                                                                                                        
The Republic of Ecuador communicates the Addendum 1 corresponding to the 
First Review of the Ecuadorian Technical Regulations RTE INEN 186 (1R) 
“ELECTROMEDICAL EQUIPMENT AND SYSTEMS”.

N20E, S10S
Ecuadorian 
Standardization 
Service

Ekvádor _ Addendum

G/TBT/N/ECU/66/Add.7 20. 1. Paliva

Ekvádorská republika oznamuje dodatek č. 7 odpovídající změně 5 technického 
předpisu RTE INEN 028 (1R) „Paliva“.                                                                                                                                                                                                                  
The Republic of Ecuador communicates Addendum 7 corresponding to 
Modification 5 of the Technical Regulation RTE INEN 028 (1R) "Fuels".

N40E
Ecuadorian 
Standardization 
Institute)

Ekvádor _ Addendum

G/TBT/N/EU/696 20. 1. 

Koformulanty 
(neúčinné látky 
používané v 
přípravcích na 
ochranu rostlin)

Návrh nařízení stanoví první seznam nepřijatelných formulačních přísad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
The draft Regulation will establish the first list of unacceptable co-formulants.

C00C,  S50E, 
S60E

European 
Commission EU 20. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/JPN/627/Add.1 20. 1. Rádiový zákon Částečná revize předpisů pro výkon rádiového zákona atd. (Závěrečná).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Partial revision of Regulations for Enforcement of the Radio Act etc (Final). V00T

Ministry of 
Internal Affairs 
and 
Communications

Japonsko _ Addendum
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G/TBT/N/JPN/649 20. 1. Komunikační 
systémy

Změnit předpisy pro výše uvedený systém - 2.4 GHz pásmo nízkoenergetických 
datových komunikačních systémů (pouze pro radiolokaci).                                                                                                                                                                                                         
2.4 GHz band Low Power Data Communication systems (only for 
radiolocation). To amend the regulations for the above system.

V00T

Ministry of 
Internal Affairs 
and 
Communications

Japonsko 20. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1565 20. 1. Elektronické 
rozbušky

Správa bezpečnosti a zdraví dolů (MSHA) navrhuje revizi určitých 
bezpečnostních norem pro výbušniny v kovových a nekovových (MNM) dolech.                                                                                                                                                                              
The Mine Safety and Health Administration (MSHA) is proposing to revise 
certain safety standards for explosives at metal and nonmetal (MNM) mines.

N00E, B30, 
X20M

Mine Safety and 
Health 
Administration 
(MSHA), 
Department of 
Labor

USA 16. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CRI/186/Add.1 20. 1. Pesticidy

Kostarická vláda oznámila návrh prováděcí vyhlášky „Ohlášení dovozu, výroby, 
složení, skladování, distribuce, omezení při přepravě, balení, přebalení, 
manipulace, míchání, prodeje a použití chemického pesticidu obecného názvu 
glyfosát.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
The Government of Costa Rica reports the draft executive decree to "Declare 
import, manufacture, formulation, storage, distribution, transportation restricted 
use, repackaging, repacking, handling, mixing, sale and use of the chemical 
pesticide of common name glyphosate.

C40A
Ministry of 
Agriculture and 
Livestock

Kostarika 3. 2. 2020 Addendum

G/TBT/N/NZL/96 20. 1. 
Výrobky pro kojence 
na spaní v nakloněné 
rovině

Oznámení o nebezpečném zboží zakazuje na Novém Zélandu dovoz a dodávky 
určitých nakloněných výrobků určených pro spaní kojenců tak, jak jsou 
definovány v nástroji. 
The unsafe goods notice prohibits the import and supply of certain inclined 
infant sleep products in New Zealand, as defined in the instrument. 

H30, S00S

Ministry of 
Business, 
Innovation and 
Employment 
(MBIE); Trading 
Standards 

Nový Zéland 20. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CAN/605 22. 1. Rádiová zařízení

RSS-310, 5. vydání, Rádiová zařízení osvobozená od licence: Zařízení 
kategorie II, stanoví standardní požadavky na rádiové přístroje osvobozené od 
licence používané pro radiokomunikaci (jiné než vysílání), které jsou 
osvobozeny od certifikace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
RSS-310, Issue 5, Licence-Exempt Radio Apparatus: Category II Equipment, 
sets out standard requirements for licence-exempt radio apparatus used for 
radiocommunication (other than broadcasting) that are exempt from 
certification.

V20T

Department of 
Innovation, 
Sciences and 
Economic 
Development

Kanada 27. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CAN/606 22. 1. Rádiová zařízení

RSS-210, 10. vydání, Rádiová zařízení osvobozená od licence: Zařízení 
kategorie I, stanoví certifikační požadavky pro certifikaci zařízení několika typů 
rádiových zařízení osvobozených od licence.                                                                          
RSS-210, Issue 10, Licence-Exempt Radio Apparatus: Category I Equipment, 
sets out the certification requirements for equipment certification of several 
types of licence-exempt radio apparatus.

V20T

Department of 
Innovation, 
Sciences and 
Economic 
Development

Kanada 27. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CHL/515 22. 1. 

LED žárovky s 
vestavěným 
předřadníkem pro 
všeobecné osvětlení

Tento protokol stanoví postup certifikace požadavků na bezpečnost a 
zaměnitelnost pro LED žárovky s vestavěným předřadníkem, pro domácí 
použití a pro podobné účely všeobecného osvětlení.                                                                         
This protocol establishes the procedure of certification of Safety and 
interchangeability requirements for LED lamps with built-in ballast, for domestic 
use and similar purposes of general lighting

N20E, B00
Superintendence 
of Electricity and 
Fuels (SEC)

Chile 22. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/JPN/650 22. 1. Radiokomunikace

Aktivní bezdrátový systém s nízkou spotřebou 920 MHz. Změnit předpisy pro 
výše uvedený systém.                                                                                                                                                                                                                                                                            
920 MHz band Active Low Power Wireless systém. To amend the regulations 
for the above system.

V00T

Ministry of 
Internal Affairs 
and 
Communications

Japonsko 22. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/JPN/651 22. 1. 
Nápojové obaly nebo 
obaly na omáčky z 
polyetylen tereftalátu 

Zákon o podpoře účinného využívání zdrojů vyžaduje, aby výrobci zahrnuli 
specifické značky uvádějící postupy separace odpadu na určitých výrobcích, 
aby se podpořilo využívání recyklovatelných zdrojů.                                                                                    
Act on the Promotion of Effective Utilization of Resources requires 
manufacturers to include specific marks indicating waste separation practices 
on specified products in order to promote the use of recyclable resources.

S10E, C50A, 
S50E

Ministry of 
Economy, Trade 
and Industry 
(METI)

Japonsko 22. 3. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/TPKM/397 22. 1. Dětské kočárky

Úřad pro normalizaci, metrologii a inspekci regulovat bezpečnost a kvalitu 
dětských kočárků pro domácí použití.                                                                                                                                                                                                                                                 
The Bureau of Standards, Metrology and Inspection intends to regulate the 
safety and quality of baby carriers for domestic use.

H30, S00S

The Bureau of 
Standards, 
Metrology and 
Inspection 
(BSMI)

Samostatné 
celní území 
Tchaj-wanu, 
Penhu, Kinmen 
a Matsu

21. 2. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TPKM/398 22. 1. Zářivky s horkou 
katodou

Úřad pro normalizaci, metrologii a kontrolu navrhuje přijmout nejnovější verzi 
standardu CNS 691 „Zářivky (pro všeobecné osvětlení)“ jako kontrolní normu 
pro zářivky s horkou katodou.                                                                                                                                                                        
The Bureau of Standards, Metrology and Inspection is proposing to adopt the 
most recent version of standard, CNS 691 "Fluorescent lamps (for general 
lighting service)" as the inspection standard for hot cathode fluorescent lamps.

N20E

The Bureau of 
Standards, 
Metrology and 
Inspection 
(BSMI)

Samostatné 
celní území 
Tchaj-wanu, 
Penhu, Kinmen 
a Matsu

22. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1181/Add.1/
Corr.1

22. 1. Zdroje napájení

Program na úsporu energie: Normy na úsporu energie pro nepřerušitelné zdroje 
napájení. Oprava.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Energy Conservation Program: Energy Conservation Standards for 
Uninterruptible Power Supplies. Correction.

N20E

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

USA _ Addendum

G/TBT/N/USA/1451/Add.1 22. 1. 

Těkavé organické 
sloučeniny (VOC) v 
povlacích 
architektury a 
průmyslu (AIM)

Přijetí pravidla. Přijímá nové a nižší limity těkavých organických sloučenin 
(VOC) pro určité kategorie nátěrů v architektonické a průmyslové údržbě (AIM). 
Aktualizuje kategorie a metody.                                                                                    
Rule Adoption. Adopts new and lower Volatile Organic Compounds (VOC) limits 
for certain coating categories in Architectural and Industrial Maintenance (AIM). 
Updates categories and methods.

C10C

Department of 
Environmental 
Conservation, 
State of New 
York

USA _ Addendum

G/TBT/N/USA/1566 22. 1. Chemické látky

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

C10C
Environmental 
Protection 
Agency (EPA)

USA 18. 2. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1567 22. 1. Vysokovýkonné 
silniční motory

Toto předběžné oznámení popisuje plány EPA na novou regulaci, která by 
stanovila nové emisní normy pro oxidy dusíku (NOX) a další znečišťující látky 
pro silniční vysokovýkonné motory.                                                                              
This advance notice describes EPA's plans for a new rulemaking that would 
establish new emission standards for oxides of nitrogen (NOX) and other 
pollutants for highway heavy-duty engines.

T40T, S30E
Environmental 
Protection 
Agency (EPA)

USA 20. 2. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1568 22. 1. Brzdové systémy na 
železnici

Oznámení o navrhovaných pravidlech - FRA navrhuje revidovat své předpisy 
upravující kontroly, zkoušky a vybavení brzd.                                                                                                                                                                                                                        
Notice of proposed rulemaking - FRA is proposing to revise its regulations 
governing brake inspections, tests, and equipment. 

T30T
Federal Railroad 
Administration 
(FRA

USA 16. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CRI/177/Add.2 24. 1. Textilní výrobky

Kostarická vláda informuje, že oznámila „RTCR: 494-2018. Textilní a textilní 
výrobky. Použité oděvy. Registrace a povinná hygiena“.                                                                                                                                                                                                          
The Government of Costa Rica reports that is notified the "RTCR: 494-2018. 
Textiles and Textile Products. Used Clothing. Registration and Mandatory 
Sanitation".

X30M

Ministry of 
Health, 
Directorate for 
the Protection of 
the Human 
Environment

Kostarika _ Addendum

G/TBT/N/PAN/89/Add.3 24. 1. Klimatizace

Technický předpis DGNTI-COPANIT 103-2016, Energetická účinnost a 
označování dělených klimatizačních zařízení s volnou výpustí a bez větracího 
kanálu.                                                                                                                                                                                      
Technical Regulation DGNTI-COPANIT 103-2016, Energy efficiency and 
labeling in split type air conditioners, free discharge and without air duct.

N20E, X40M, 
S50E

Directorate-
General for 
Standards and 
Industrial 
Technology

Panama _ Addendum
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G/TBT/N/BRA/804/Add.1 24. 1. Dezinfekční 
prostředky

Návrh usnesení č. 489 ze dne 23. března 2018, který stanoví technický předpis 
pro dezinfekční přípravky klasifikované jako bělidlo na bázi chlornanu sodného 
nebo chlornanu vápenatého.                                                                                              
The Draft Resolution 489, of 23 March 2018, which provides for technical 
regulation for sanitizing products categorized as bleach based on sodium 
hypochlorite or calcium hypochlorite.

C50C
Brazilian Health 
Regulatory 
Agency (Anvisa)

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/BRA/960 24. 1. Kosmetika a hygiena

Tento návrh usnesení stanoví aktualizaci seznamu látek pro konzervační účely 
povolených pro výrobky osobní hygieny, kosmetiku a parfémy.                                                                                                                                                                                   
This draft resolution establishes the updating of list of substances for 
preservative use permitted for personal hygiene products, cosmetics, and 
perfumes.

C20P

National Institute 
of Metrology, 
Quality and 
Technology 
(INMETRO)

Brazílie 12. 2. 2020 Notifikace

G/TBT/N/JPN/652 24. 1. 
Tepelně izolační 
materiály - 
polyuretanová pěna

Stanovení kritérií podle Zákona o racionálním používání a řádném nakládání s 
fluorovanými uhlovodíky.                                                                                                                                                                                                                                                 
Establishment of the criteria under the Act on the Rational Use and Proper 
Management of Fluorocarbons.

C00C, S80E, 
N20E

Ministry of 
Economy, Trade 
and Industry

Japonsko 24. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/SAU/1127 24. 1. Autobusy

Tato norma stanoví obecné požadavky na velké a malé autobusy (autobusy M2 
a M3) včetně jednopodlažních, dvoupodlažních, pevných nebo kloubových.                                                                                                                               
This standard specifies the general requirements for large and small buses (M2 
and M3 buses) include single-deck, double-deck, rigid or articulated.

T40T

Saudi Standards, 
Metrology and 
Quality 
Organization 
(SASO)

Saudská Arábie 24. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/378 24. 1. Mazací tuky
Tato norma zahrnuje požadavky na výkon čtyř tříd mazacích tuků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
This standard covers the performance requirements of four classes of 
lubricating grease.

T40T, N40E Tanzania Bureau 
of Standards Tanzánie 24. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1364/Add.4 24. 1. Potraviny - rafinační 
procesy

Národní norma pro zveřejňování bioinženýrských informací o potravinách; 
Validace rafinačních procesů. Znovuotevření období komentářů.                                                                                                                                                       
National Bioengineered Food Disclosure Standard; Validation of Refining 
Processes. Reopening of comment period.

C50A

Agricultural 
Marketing 
Service (AMS), 
Department of 
Agriculture 
(USDA)

USA 7. 2. 2020 Addendum

G/TBT/N/USA/1375/Add.1 24. 1. Radiologická zařízení Reklasifikace lékařských analyzátorů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Reclassification of Medical Image Analyzers. S10S

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

USA _ Addendum
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