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G/TBT/N/EU/697 27. 1. Biocidní přípravky

Tento návrh prováděcího rozhodnutí Komise vylučuje některé účinné látky ze 
seznamu účinných látek Evropské unie, které mohou být použity v biocidních 
přípravcích.                                                                                                                                  
This draft Commission Implementing Decision excludes certain active 
substances from the European Union list of active substances which may be 
used in biocidal products.

C10C, S70E European 
Commission EU 27. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1551/Add.1 27. 1. Vapingové výrobky

Omezení prodeje a distribuce některých elektronických systémů dodávajících 
nikotin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
The restrictions on the sale and distribution of certain electronic nicotine delivery 
systems.

X00M, S00S 

Executive Office of 
Health and Human 
Services, Department 
of Public Health, 
State of 
Massachusetts

USA _ Addendum

G/TBT/N/ESP/42 28. 1. Med

Úprava normy předpokládá na etiketě uvedení země nebo zemí původu, ve 
které/rých byl med sesbírán.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
The modification of the Standard implies the indication on the label of the country 
or countries of origin where the honey has been collected.

C60A

Ministry of 
Agriculture, Fisheries 
and Food, General 
Directorate of the 
Food Industry

Španělsko 28. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1106 28. 1. Srdeční defibrilátory
Revize závazné normy SI 60601 část 2.4 zabývající se srdečními defibrilátory.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Revision of the Mandatory Standard SI 60601 part 2.4 dealing with cardiac 
defibrillators. 

S10S Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 28. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1107 28. 1. 
Zdroje 
nepřerušovaného 
napájení (UPS)

Revize povinné normy SI 62040 část 1, která se zabývá zdroji nepřerušovaného 
napájení (UPS).                                                                                                                                                                                                                                                         
Revision of the Mandatory Standard SI 62040 part 1 dealing with Uninterruptible 
power systems (UPS).

N20E, C30C Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael _ Notifikace

G/TBT/N/TPKM/399 28. 1. Radiová zařízení

Vysokofrekvenční zařízení pro mobilní širokopásmové služby pro nové radiové 
základnové stanice.                                                                                                                                                                                                                                                            
New Radio Base Station Radio Frequency Equipment of Mobile Broadband 
Business.

V20T
National 
Communications 
Commission (NCC)

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

30. 1. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TPKM/400 28. 1. Radiová zařízení
Koncové zařízení pro širokopásmové vysílání pro nové mobilní radiové 
širokopásmové služby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
New radio broadband terminal equipment of mobile broadband business.

V20T
National 
Communications 
Commission (NCC)

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

30. 1. 2020 Notifikace

G/TBT/N/IND/120 28. 1. Ocel

Cílem tohoto nařízení je zajistit shodu oceli a ocelářských výrobků se 
stanovenými indickými normami.                                                                                                                                                                                                      
This Order seeks to ensure conformity to steel & steel products to the specified 
Indian Standards. 

X50M

Ministry of Steel, 
Government of India 
Bureau of Indian 
Standards (BIS)

Indie 28. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/JPN/652/Corr.1 28. 1. Fluorované 
uhlovodíky

Legislativní revize ministerského nařízení a oznámení podle Zákona o 
racionálním používání a řádném nakládání s fluorovanými uhlovodíky - bod č. 
11.                                                                                                                                                            
Revision or legislation of the Ministerial ordinance and Notifications under the Act 
on Rational Use and Proper Management of Fluorocarbons -Item 11.

C00C, S80E Ministry of Economy, 
Trade and Industry Japonsko _  Corrigendum

G/TBT/N/SAU/1128 28. 1. Akumulační ohřívače 
vody

Tato norma se týká bezpečnosti akumulačních ohřívačů vody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
This standard is concerned with Safety of storage water heaters. N20E, I40

Saudi Standards and 
Quality Organization 
(SASO)

Saudská Arábie 28. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/IDN/64/Add.4 29. 1. Hračky Povinná implementace indonéské národní normy pro hračky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Mandatory Implementation of Indonesia National Standard for Toys. H30

Directorate General 
Manufactured Based 
Industry, Ministry of 
Industry

Indonésie _ Addendum
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G/TBT/N/IDN/74/Add.2 29. 1. Kyselina sírová Povinná implementace indonéské národní normy pro kyselinu sírovou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Mandatory Implementation of Indonesia National Standard for Sulphuric Acid. C00C

Directorate General 
Manufactured Based 
Industry, Ministry of 
Industry

Indonésie _ Addendum

G/TBT/N/IDN/77/Add.4 29. 1. Olej na vaření
Povinná implementace indonéské národní normy pro olej na vaření z palmových 
listů.                                                                                                                                                                                                                                                                     
Mandatory Implementation of Indonesia National Standard for Palm Cooking Oil. 

C20A, C50A

Directorate General 
Manufactured Based 
Industry, Ministry of 
Industry

Indonésie _ Addendum

G/TBT/N/USA/1244/Add.1 29. 1. Svítidla

Změní pravidla pro začlenění změn provedených ve federálních předpisech 
zveřejněných dne 19. ledna 2017 do nařízení Komise o energetické účinnosti 
spotřebičů pro svítidla pro všeobecné použití.                                                                                                                                                                            
Amends rules to incorporate the changes made in the federal regulations 
published on 19 January 2017, into the Commission's appliance efficiency 
regulations for general service lamps.

N20E, S50E

California State 
Energy Resources 
Conservation and 
Development 
Commission, State of 
California

USA _ Addendum

G/TBT/N/USA/1285/Rev.1/
Add.1

29. 1. Výrobky určené pro 
spánek kojenců

Doplňkové oznámení o navrhovaných pravidlech k zavedení bezpečnostní 
normy pro výrobky pro kojence. Oznámení o prodloužení lhůty pro komentáře.                                                                                                                                          
Supplemental Notice of Proposed Rulemaking To Establish a Safety Standard 
for Infant Sleep Products; Notice of Extension of Comment Period.

H30, S00S Consumer Product 
Safety Commission USA _ Addendum

G/TBT/N/USA/1541/Add.1 29. 1. Vapingové systémy 
dodávání nikotinu

Navrhované pravidlo zakazuje výrobu, distribuci, prodej nebo nabídku k prodeji 
nebo držení s úmyslem vyrábět, distribuovat, prodávat nebo nabízet k prodeji 
zákazníkům ochucené výrobky elektronického systému dodávání nikotinu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Proposed rule prohibits the manufacture, distribution, sale, or offer for sale of, or 
the possession with intent to manufacture, distribute, sell, or offer for sale 
flavored electronic nicotine delivery system products to consumers.

X00M, S00S 
Department of 
Health, State of 
Rhode Island

USA _ Addendum

G/TBT/N/USA/1542/Add.1 29. 1. Vapingové systémy 
dodávání nikotinu

Pozastavení přijetí nouzového pravidla. Oregonský zdravotnický úřad (OHA), 
divize veřejného zdraví, s okamžitým účinkem pozastavuje pravidlo, které 
zakazuje prodej ochucených vapingových systémů.
Emergency rule adoption suspension. The Oregon Health Authority (OHA), 
Public Health Division is suspending the rule that prohibits the sale of flavored 
vaping products, effective immediately. 

X00M, S00S 

Health Authority, 
Public Health 
Division, State of 
Oregon

USA _ Addendum

G/TBT/N/USA/203/Add.3 29. 1. Svítidla

Změní pravidla pro začlenění změn provedených ve federálních předpisech 
zveřejněných dne 19. ledna 2017 do nařízení Komise o energetické účinnosti 
spotřebičů pro svítidla pro všeobecné použití.                                                           
Amends rules to incorporate the changes made in the federal regulations 
published on 19 January 2017, into the Commission's appliance efficiency 
regulations for general service lamps.

N20E, S50E California Energy 
Commission (CEC) USA _ Addendum

G/TBT/N/USA/608/Rev.2 29. 1. Semena rostlin

"The Agricultural Marketing Service (AMS)" vyzývá k předložení připomínek k 
navrhovaným revizím předpisů, kterými se provádí Federální zákon o osivu 
(FSA). Návrhy zahrnují revize požadavků na označování osiva, testování a 
certifikaci.                                                                                                               
The Agricultural Marketing Service (AMS) invites comments on proposed 
revisions to regulations that implement the Federal Seed Act (FSA). The 
proposals include revisions to seed labeling, testing, and certification 
requirements.

C20A, C60A

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

USA 27. 3. 2020 Revize

G/TBT/N/FRA/194 30. 1. Minerální hnojiva

NF U 42-001-1 / A1. - Minerální hnojiva - Označení názvem, specifikace a 
značení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
NF U 42-001-1 / A1.- Mineral fertilizers - Designations, specifications and 
marking.

C20A, S40E, 
X40M

Ministry of Agriculture 
and Food - 
Directorate General 
for Food - SASPP - 
Sub-Directorate for 
Quality, Health and 
Plant Protection

Francie 30. 3. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/TPKM/393/Add.1 30. 1. Dětské postýlky

„Dětské postýlky a skládací postýlky pro domácí použití“ podle 
G/TBT/N/TPKM/393 ze dne 2. prosince 2019 - bylo vyhlášeno dne 20. ledna 
2020 a nabývá účinnosti dnem 1. března.                                                                                             
"Children's Cots and Folding Cots for Domestic Use" as per G/TBT/N/TPKM/393 
on 2 December 2019, was promulgated on 20 January 2020 and will come into 
effect on 1 March 2020. A transitional period is provided until 1 September 2020.

H30

The Bureau of 
Standards, Metrology 
and Inspection 
(BSMI)

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

_ Addendum

G/TBT/N/BRA/961 30. 1. Medicína na bázi 
konopí

Toto usnesení stanoví kritéria a postup pro dovoz výrobků na bázi konopí pro 
jednotlivé osoby, pro osobní potřebu, na lékařský předpis od kvalifikovaného 
odborníka, za účelem zdravotní péče.                                                                                                                             
This resolution establishes the criteria and procedure for the import of Cannabis-
based products per individual person, for personal use, upon medical 
prescription from a legally qualified professional, for health treatment. 

C10P

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Notifikace

G/TBT/N/ECU/229/Add.2 30. 1. Stomatologické 
vybavení

Oznámený technický předpis stanoví obecné požadavky, které musí  splňovat 
stomatologické vybavení.                                                                                                                                                                                                                                                             
The notified Technical Regulation establishes the general requirements to be 
met by dentistry equipment.

S10S
Ecuadorian 
Standardization 
Institute (INEN)

Ekvádor _ Addendum

G/TBT/N/ECU/234/Add.2 30. 1. Zubařská křesla

Oznámený technický předpis stanoví požadavky, které musí splňovat zubní 
křesla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
The notified Technical Regulation establishes the requirements to be met by 
dental chairs.

S10S
Ecuadorian 
Standardization 
Institute (INEN)

Ekvádor _ Addendum

G/TBT/N/ECU/235/Add.2 30. 1. Stomatologické 
jednotky

Oznámený technický předpis stanoví požadavky, které musí splňovat 
stomatologické jednotky.                                                                                                                                                                                                                                                                              
The notified Technical Regulation establishes the requirements to be met by 
dental units.

S10S
Ecuadorian 
Standardization 
Institute (INEN)

Ekvádor _ Addendum

G/TBT/N/HND/20/Add.2 30. 1. Běžný benzín

Hondurasská republika oznamuje, že lhůta pro oznámení se prodlužuje podle 
G/TBT/N/HND/20/Add.1, oznámeného dne 2. prosince 2019.                                                                                                                                  
The Republic of Honduras notifies that the notification period is extended under 
the following signature G / TBT / N / HND / 20 / Add.1, notified on December 2, 
2019.

N40E, T00T Ministry of Industry
and Trade (SIC) Honduras _ Addendum

G/TBT/N/HND/21/Add.2 30. 1. Zkapalněný ropný 
plyn 

Hondurasská republika oznamuje, že lhůta pro oznámení se prodlužuje podle 
G/TBT/N/HND/21/Add.1, oznámeného dne 2. prosince 2019.                                                                                                                                      
The Republic of Honduras notifies that the notification period is extended under 
the following signature G / TBT / N / HND / 21 / Add.1, notified on December 2, 
2019.

N40E Ministry of Industry 
and Trade (SIC) Honduras _ Addendum

G/TBT/N/HND/33/Add.2 30. 1. Nafta

Hondurasská republika oznamuje, že lhůta pro oznámení se prodlužuje podle 
G/TBT/N/HND/33/Add.1, oznámeného 3. prosince 2019. Lhůta pro předložení 
připomínek je prodloužena do 1. března 2020.                                                                                                                        
The Republic of Honduras notifies that the notification period is extended under 
the following signature G / TBT / N / HND / 33 / Add.1, notified on December 3, 
2019. The deadline for submitting comments is extended until March 1, 2020.

N40E, T00T Ministry of Industry
and Trade (SIC) Honduras 1. 3. 2020 Addendum

G/TBT/N/HND/40/Add.2 30. 1. Bionafta

Hondurasská republika oznamuje, že lhůta pro oznámení se prodlužuje podle 
G/TBT/N/HND/40/Add.1, oznámeného 3. prosince 2019.                                                                                                                                                
The Republic of Honduras notifies that the notification period is extended under 
the following signature G / TBT / N / HND / 40 / Add.1, notified on December 3, 
2019.

N40E, T00T Ministry of Industry 
and Trade (SIC) Honduras _ Addendum

G/TBT/N/HND/73/Add.1 30. 1. Léčivé přípravky

Návrh nařízení „Farmaceutické výrobky RTCA 11.03.64: 11. Přírodní léčivé 
přípravky pro humánní použití. Požadavky na sanitární registraci".                                                                                                                                                                                           
The draft regulation "RTCA 11.03.64: 11 Pharmaceutical Products. Natural 
Medicinal Products for Human Use. Sanitary Registration Requirements".

C10P Ministry of Industry 
and Trade (SIC) Honduras _ Addendum

G/TBT/N/HND/8/Add.2 30. 1. Prémiový benzín

Hondurasská republika oznamuje, že lhůta pro oznámení se prodlužuje podle 
G/TBT/N/HND/8/Add.1, oznámeného dne 2. prosince 2019.                                                                                                                                     
The Republic of Honduras notifies that the notification period is extended under 
the following signature G / TBT / N / HND / 8 / Add.1, notified on December 2, 
2019.

N40E, T00T Ministry of Industry 
and Trade (SIC) Honduras _ Addendum
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G/TBT/N/KEN/960 30. 1. Brzdy pro automobily

Tato keňská norma specifikuje požadavky na lité brzdové obložení pro 
automobily a kotoučové brzdové destičky.                                                                                                                                                                                                              
This Kenya Standard specifies requirements for moulded automobile drum brake 
linings and disc brake pads.

T40T Kenya Bureau of 
Standards Keňa 24. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/961 30. 1. Automobilové 
radiátory

Tato keňská norma pokrývá obecné požadavky a metody zkoušení 
automobilových radiátorů vyrobených z mědi a mosazi s ocelovými konzolemi 
pro použití v osobních automobilech, nákladních vozidlech, traktorech a 
terénních vozidlech, jako jsou zemní stroje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
This Kenya Standard covers the general requirements and methods of test for 
automotive radiators manufactured from copper and brass with brackets of steel 
for use on motor cars, trucks, tractors and off-the road vehicles such as earth 
moving machinery.

T00T, S70E Kenya Bureau of 
Standards Keňa 24. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/962 30. 1. Olejové filtry

Tato keňská norma specifikuje materiály, požadavky na výkon a metody 
zkoušení olejových filtrů.
This Kenya Standard specifies materials, performance requirements and 
methods of test for oil filters.

T00T, S70E Kenya Bureau of 
Standards Keňa 24. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/963 30. 1. Vzduchové filtry u 
vozidel

Tato keňská norma specifikuje materiály, požadavky na výkon a metody 
zkoušení vzduchových filtrů silničních vozidel.                                                                                                                                                                                                                              
This Kenya Standard specifies materials, performance requirements, and 
methods of test for road vehicles air filters.

T40T Kenya Bureau of 
Standards Keňa 24. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/964 30. 1. Rafinovaný bílý cukr

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro rafinovaný bílý cukr určený k průmyslovému použití nebo k 
lidské spotřebě.                                                                                                             
This Draft East African standard specifies requirements, sampling and test 
methods for refined white sugar intended for industrial use and/or human 
consumption.

C50A Kenya Bureau of 
Standards Keňa 15. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/965 30. 1. Cukr z cukrové třtiny

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky, odběr vzorků a metody 
zkoušek pro surový cukr vyrobený z cukrové třtiny (Saccharum officinarum) 
určený k dalšímu zpracování, aby byl vhodný pro lidskou spotřebu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
This Draft East African Standard specifies requirements, sampling and methods 
of test for raw sugar produced from sugarcane (Saccharum officinarum), and 
intended for further processing to make it fit for human consumption.

C50A, C20A Kenya Bureau of 
Standards Keňa 15. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/966 30. 1. Cukr

Tento návrh východoafrické normy specifikuje metody zkoušení a odběr vzorků 
pro plantážní (mlýnský) bílý cukr určený k lidské spotřebě.                                                                                                                                                                                       
This Draft East African standard specifies, methods of test and sampling for 
plantation (mill) white sugar intended for human consumption.

C50A, C20A Kenya Bureau of 
Standards Keňa 15. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/967 30. 1. Cukrovinky

Tento návrh východoafrické normy definuje různé pojmy často používané v 
průmyslových odvětvích zabývajících se obchodem s cukrovinkami.
This Draft East African Standard defines the various terms frequently used in the 
industries concerned with the confectionery trade. 

C50A Kenya Bureau of 
Standards Keňa 15. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/968 30. 1. Bramborové vločky

Tento návrh keňské normy specifikuje požadavky a metody odběru vzorků a 
zkoušky bramborových vloček vyrobených z hlíz bramboru jedlé odrůdy 
Solanum tuberosum.                                                                                                                           
This draft Kenya Standard specifies requirements and methods of sampling and 
test for potato flakes made from potato tubers of edible variety Solanum 
tuberosum.

C50A, C20A Kenya Bureau of 
Standards Keňa 17. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/969 30. 1. Automobilové 
chladiče

Tato keňská norma specifikuje požadavky na materiály a výkon a zkušební 
metody pro gumové hadice chladiče automobilu.                                                                                                                                                                                                                             
This Kenya Standard specifies materials and performance requirements and test 
methods for automobile radiator rubber hoses.

T40T Kenya Bureau of 
Standards Keňa 24. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/970 30. 1. Teleskopické tlumiče

Tato keňská norma specifikuje obecné požadavky na výkonnost teleskopických 
tlumičů nárazů používaných k tlumení při zavěšování automobilů, bez vzpěr a 
polovzpěr.                                                                                                                                               
This Kenya Standard specifies the general performance requirements for 
telescopic shock absorbers used in automobile suspension damping, not 
including struts and semi-struts.

T40T Kenya Bureau of 
Standards Keňa 24. 3. 2020 Notifikace

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/161614?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/161615?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/161616?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/161617?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/161618?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/161619?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/161620?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/161621?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/161622?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/161623?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/161624?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/KEN/971 30. 1. Čelní sklo pro 
automobily

Druhá část této keňské normy stanoví požadavky na vrstvené čelní sklo 
automobilu vyrobené z plaveného skla.                                                                                                                                                                                                                                                
This Part 2 of this Kenya Standard specifies requirements for laminated 
automobile windscreen made of float glass.

T40T Kenya Bureau of 
Standards Keňa 24. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/972 30. 1. Palivové filtry pro 
automobily

Tato keňská norma specifikuje materiály, požadavky na výkon a metody 
zkoušení palivových filtrů silničních vozidel.                                                                                                                                                                                                                                          
This Kenya Standard specifies materials, performance requirements, and 
methods of test for road vehicles fuel filters.

T40T, S70E Kenya Bureau of 
Standards Keňa 24. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CRI/131/Add.1 30. 1. Farmaceutické 
výrobky

Návrh nařízení Farmaceutické výrobky RTCA 11.03.64: 11. Přírodní léčivé 
přípravky pro humánní použití "Požadavky na sanitární registraci".                                                                                                                                                                                            
The draft regulation "RTCA 11.03.64: 11 Pharmaceutical Products. Natural 
Medicinal Products for Human Use . Sanitary Registration Requirements ".

C10P
Ministry of the 
Economy, Industry 
and Trade

Kostarika _ Addendum

G/TBT/N/CRI/136/Add.2 30. 1. Pneumatiky

Technický předpis pro pneumatiky RTCR: 425: 2008 za účelem stanovení 
technických požadavků a označování pneumatik určených k použití vozidel.                                                                                                                                                                
Technical Regulation of Pneumatic Tires in order to establish the technical 
requirements and of labeling of pneumatic tires.

T40T, N40E
Ministry of the 
Economy, Industry 
and Trade

Kostarika _ Addendum

G/TBT/N/SLV/160/Add.1 30. 1. Farmaceutické 
výrobky

Návrh nařízení Farmaceutické výrobky RTCA 11.03.64: 11. Přírodní léčivé 
přípravky pro humánní použití. "Požadavky na sanitární registraci".                                                                                                                                                                                          
The draft regulation RTCA 11.03.64: 11 Pharmaceutical Products. Natural 
Medicinal Products for Human Use. "Sanitary Registration Requirements".

C10P
Salvadorian 
Technical Regulation 
Agency

Salvador _ Addendum

G/TBT/N/CHL/388/Add.2 31. 1. Zářivky s vlastním 
předřadníkem

Chilská republika uvádí, že usnesení o osvobození od daně č. 29 538 ze dne 14. 
června 2019 Rady pro dohled nad elektřinou a palivy (SEC) vstoupí v platnost 
31. března 2020.                                                                                                                      
The Republic of Chile reports that Resolution No. 29,538 of June 14, 2019, of 
the Superintendence of Electricity and Fuels (SEC), its entry into force will be 
March 31, 2020.

N20E, S50E SEC - Electricity and 
Fuel Board Chile _ Addendum

G/TBT/N/CHL/391/Add.2 31. 1. LED lampy s vlastním 
předřadníkem 

Chilská republika uvádí, že usnesení o výjimce č. 29 538 ze směrnice Rady pro 
dohled nad elektřinou a palivy (SEC) ze dne 14. června 2019 vstoupí v platnost 
dne 31. března 2020.                                                                                                                                               
The Republic of Chile reports that Resolution No. 29,538 of June 14, 2019, of 
the Superintendence of Electricity and Fuels (SEC), its entry into force will be 
March 31, 2020.

N20E, S50E SEC - Electricity and 
Fuel Board Chile _ Addendum

G/TBT/N/CHL/474/Add.1 31. 1. Světelné řetězy

Chilská republika uvádí, že usnesení o výjimce č. 30 912 ze dne 6. listopadu 
2019 ze směrnice Rady pro dohled nad elektřinou a palivy (SEC) vstoupí v 
platnost dne 1. ledna 2021.                                                                                                                     
The Republic of Chile reports that Resolution No. 30,912 of November 6, 2019, 
of the Superintendence of Electricity and Fuels (SEC), its entry into force will be 
on January 1, 2021.

N20E SEC - Electricity and 
Fuel Board Chile _ Addendum

G/TBT/N/CHL/475/Add.1 31. 1. Uzavřené světelné 
řetězy

Chilská republika uvádí, že usnesení o výjimce č. 30 912 ze dne 6. listopadu 
2019 ze směrnice Rady pro dohled nad elektřinou a palivy (SEC) vstoupí v 
platnost dne 1. ledna 2021.                                                                                                                                               
The Republic of Chile reports that Resolution No. 30,912 of November 6, 2019, 
of the Superintendence of Electricity and Fuels (SEC), its entry into force will be 
on January 1, 2021.

N20E SEC - Electricity and 
Fuel Board Chile _ Addendum

G/TBT/N/CHL/484/Add.1 31. 1. 
Orientační svítidla pro 
přímé zasunutí do 
zásuvky

Chilská republika uvádí, že usnesení o výjimce č. 30 962 ze dne 13. listopadu 
2019 ze směrnice Rady pro dohled nad elektřinou a palivy (SEC) vstoupí v 
platnost dne 31. prosince 2020 pro výrobce a dovozce a 30. června 2021 pro 
obchodníky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
The Republic of Chile reports that Resolution No. 30,962 of November 13, 2019, 
of the Superintendence of Electricity and Fuels (SEC), its entry into force will be 
on December 31, 2020 for manufacturers and importers, and 30 June 2021 for 
marketers.

N20E SEC - Electricity and 
Fuel Board Chile _ Addendum
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G/TBT/N/SAU/1129 31. 1. 

Vozidla jiná než 
kolejová vozidla a 
jejich části, součásti 
a příslušenství

Toto nařízení stanoví: Podmínky, definice, oblast působnosti, cíle, povinnosti 
dodavatele, označování, postupy posuzování shody, povinnosti regulačních 
orgánů, porušení a sankce, obecná pravidla, přechodná pravidla, dodatek 
(seznamy, kontrolní seznam vozidel).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
This regulation specifies the following: Terms and Definitions, Scope, Objectives, 
Supplier Obligations, Labeling, Conformity Assessment Procedures, 
Responsibilities of Regulatory Authorities, Violations and Penalties, General 
Rules, Transitional Rules, Appendix (lists, vehicle checklist).

T40T, X00M
Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Saudská Arábie 31. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1040/Add.2 31. 1. Potrubí pro 
nebezpečné kapaliny

Tento dokument oznamuje veřejné setkání představitelů společnosti Pipeline 
Safety za účelem projednání se zúčastněnými stranami týkajícími se 
bezpečnosti zavádění potrubí pro přepravu plynu a konečných pravidel pro 
přepravu nebezpečných kapalin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
This document announces a public meeting for Pipeline Safety officials to 
discuss with pipeline safety stakeholders the implementation of the gas 
transmission and the hazardous liquid pipeline final rules.

N30E, S70E

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

USA 27. 3. 200 Addendum

G/TBT/N/USA/1117/Add.3 31. 1. Bezpečnost potrubí

Tento dokument oznamuje veřejné setkání představitelů společnosti Pipeline 
Safety za účelem projednání se zúčastněnými stranami týkajícími se 
bezpečnosti zavádění potrubí pro přepravu plynu a konečných pravidel pro 
přepravu nebezpečných kapalin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
This document announces a public meeting for Pipeline Safety officials to 
discuss with pipeline safety stakeholders the implementation of the gas 
transmission and the hazardous liquid pipeline final rules.

N30E, S70E

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

USA 27. 3. 200 Addendum

G/TBT/N/USA/1569 31. 1. Mrkev

"The Agricultural Marketing Service (AMS)" Ministerstva zemědělství (USDA) 
navrhuje revizi amerických norem pro třídy mrkve seříznuté (zbavené natě), 
amerických norem pro třídy svazkované mrkve a amerických norem pro třídy 
mrkve s krátkým ořezem.                                                                                                                                  
The Agricultural Marketing Service (AMS) of the Department of Agriculture 
(USDA) proposes to revise the U.S. Standards for Grades of Topped Carrots, 
U.S. Standards for Grades of Bunched Carrots, and U.S. Standards for Grades 
of Carrots with Short Trimmed Tops. 

C20A, C50A

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

USA 30. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ARG/337/Add.2 31. 1. 
Solární kolektory a 
kompaktní solární 
systémy

Rezoluce II 754/2019 Ministerstva vnitra mění přílohu II „Postup a lhůty pro 
posuzování shody výrobků“.                                                                                                                                                                                                                                                       
Resolution II 754/2019 of the Secretariat of Internal Trade amends Annex II 
"Procedure and deadlines for the evaluation of the conformity of products".

N20E, S50E, 
X00M Secretariat of Trade Argentina _ Addendum

G/TBT/N/ARG/369/Add.1 31. 1. Zemní plyn

Rezoluce NAG-602 (2019) „Norma kvality zemního plynu“ argentinského 
Zákoníku o plynu - skupina NAG 6: Provozní kontrola plynu a expedice je 
schválena.                                                                                                                                    
Resolution NAG-602 (2019) "Natural Gas Quality Standard" of the Argentine 
Gas Code - NAG Group 6: Operational control of gas and dispatch is approved.

N30E National Gas 
Regulatory Authority Argentina _ Addendum

G/TBT/N/ARG/385 31. 1. Léčivé přípravky

Jsou stanoveny definice, požadavky a pokyny pro registraci 
nanofarmaceutických léčivých přípravků.                                                                                                                                                                                                                                                                       
The definitions, requirements and guidelines for the registration of 
nanopharmaceutical medicinal specialties.

C10P

National 
Administration of 
Medicines, Food and 
Medical Technology 

Argentina _ Notifikace

G/TBT/N/ARG/386 31. 1. Zemní plyn jako 
palivo pro vozidla

Projekt zavádí postup umožňující využití a dodávku zemního plynu jako paliva v 
silničních vozidlech určených k přepravě osob nebo nákladu vyprodukovaných 
na území státu.                                                                                                                      
The Project establishes the procedure to enable the use and supply of natural 
gas to be used as fuel in highway vehicles destined to transport people or cargo, 
produced in the National Territory.

T40T, N30E, I20
National Gas 
Regulatory Entity 
(ENARGAS)

Argentina 3. 3. 2020 Notifikace
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