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Lhůta pro 
připomínky Typ

G/TBT/N/IND/121 3. 2. Ethylenglykol

Cílem této vyhlášky je zajistit shodu ethylenglykolu uvedeným v seznamu se 
specifikovanou indickou normou.                                                                                                                                                                                                                                      
This Order seeks to ensure conformity to Ethylene Glycol listed in the Schedule 
to the specified Indian Standard.

C00C, S70E

Department of 
Chemicals and 
Petrochemicals, 
Government of India 
Bureau of Indian 
Standards (BIS)

Indie 3. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/IND/122 3. 2. Melamin

Cílem této vyhlášky je zajistit shodu melaminu uvedeným v seznamu se 
specifikovanou indickou normou.                                                                                                                                                                                                                                      
This Order seeks to ensure conformity to Melaminu listed in the Schedule to the 
specified Indian Standard.

C00C, S70E

Department of 
Chemicals and 
Petrochemicals, 
Government of India 
Bureau of Indian 
Standards (BIS)

Indie 3. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/IND/123 3. 2. N-butylakrylát

Cílem této vyhlášky je zajistit shodu n-butylakrylátu uvedeným v seznamu se 
specifikovanou indickou normou.                                                                                                                                                                                                                                      
This Order seeks to ensure conformity to n-Butyl Acrylate listed in the Schedule 
to the specified Indian Standard.

C00C, S70E

Department of 
Chemicals and 
Petrochemicals, 
Government of India 
Bureau of Indian 
Standards (BIS)

Indie 3. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/IND/124 3. 2. Kyselina tereftalová

Cílem této vyhlášky je zajistit shodu kyseliny tereftalové uvedené v seznamu se 
specifikovanou indickou normou.                                                                                                                                                                                                                                      
This Order seeks to ensure conformity toTerephthalic Acid listed in the Schedule 
to the specified Indian Standard.

C00C, S70E

Department of 
Chemicals and 
Petrochemicals, 
Government of India 
Bureau of Indian 
Standards (BIS)

Indie 3. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/IND/125 3. 2. Toluen

Cílem této vyhlášky je zajistit shodu toluenu uvedeným v seznamu se 
specifikovanou indickou normou.                                                                                                                                                                                                                                      
This Order seeks to ensure conformity to Toluene listed in the Schedule to the 
specified Indian Standard.

C00C, S70E

Department of 
Chemicals and 
Petrochemicals, 
Government of India 
Bureau of Indian 
Standards (BIS)

Indie 3. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/IND/126 3. 2. Éter

Cílem této vyhlášky je zajistit shodu éteru uvedeným v seznamu se 
specifikovanou indickou normou.                                                                                                                                                                                                                                      
This Order seeks to ensure conformity to Ether listed in the Schedule to the 
specified Indian Standard.

C00C, S70E

Department of 
Chemicals and 
Petrochemicals, 
Government of India 
Bureau of Indian 
Standards (BIS)

Indie 3. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1455/Add.1 3. 2. Emise formaldehydu

Zjednodušení a sladění norem pro regulaci emisí formaldehydu u některých 
dřevařských výrobků ve výrobě domů s hlavou VI Zákona o kontrole toxických 
látek.                                                                                                                                    
Streamlining and Aligning Formaldehyde Emission Control Standards for Certain 
Wood Products in Manufactured Home Construction With Title VI of the Toxic 
Substance Control Act.

C10C, S70E, 
N10E, B10

Office of the 
Assistant Secretary 
for Housing-Federal 
Housing 
Commissioner, 
Department of 
Housing and Urban 
Development (HUD)

USA 2. 3. 2020 Addendum

G/TBT/N/USA/564/Add.7 3. 2. Dětské postýlky

Revize bezpečnostních norem pro dětské postýlky běžné velikosti a dětské 
postýlky jiných velikostí.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Review of the Safety Standards for Full-Size Baby Cribs and Non-Full-Size Baby 
Cribs.

H30, S00S Consumer Product 
Safety Commission USA 31. 3. 2020 Addendum
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G/TBT/N/USA/1570 3. 2. Výroba domů

Toto navrhované pravidlo by přijetím doporučení vydaných HUD Výborem pro 
výrobu bytového domu (MHCC) změnilo federální normy pro průmyslovou 
výrobu a bezpečnost v domácnosti (stavební a bezpečnostní normy).                                                                                                                                   
This proposed rule would amend the Federal Manufactured Home Construction 
and Safety Standards (the Construction and Safety Standards) by adopting 
recommendations made to HUD by the Manufactured Housing Consensus 
Committee (MHCC). 

B10, B20, B30

Office of the 
Assistant Secretary 
for Housing-Federal 
Housing 
Commissioner, 
Department of 
Housing and Urban 
Development (HUD)

USA 31. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ARE/473 3. 2. Ekologické výrobky

Tento návrh projektu zahrnuje všechny výrobky, které budou dováženy nebo 
uváděny na trhy SAE a budou rozlišeny jako „ekologické“ nebo propagované 
jako ekologické výrobky podle ustanovení této vyhlášky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
This draft project scheme covers all products that will be imported or displayed 
in UAE markets, which will be distinguished by “organic” or advertised as organic 
product according to the provisions of this decree.

C20A, C50A
Emirates Authority for 
Standardization and 
Metrology (ESMA)

Spojené Arabské 
Emiráty 3. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CHL/487/Add.2 3. 2. 

Externí zdroje 
napájení počítačů 
(notebooků a stolních 
počítačů) a nabíječek 
tabletů 

Chilská republika uvádí, že usnesení o výjimce č. 31 313 ze dne 15. prosince 
2019 ze směrnice Rady pro dohled nad elektřinou a palivy (SEC) vstoupí v 
platnost dne 2. ledna 2021 pro výrobce a dovozce a 1. září 2021 pro 
obchodníky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
The Republic of Chile reports that Exempt Resolution No. 31,313 of December 
15, 2019, of the Superintendence of Electricity and Fuels (SEC), its entry into 
force will be on January 2, 2021 for manufacturers and importers, and 1  
September 2021 for marketers.

N20E, X00M Electricity and Fuel 
Board Chile _ Addendum

G/TBT/N/CHL/485/Add.1 3. 2. 

Přístroje na čištění 
povrchů pro použití v 
domácnosti 
využívající páru

Chilská republika uvádí, že usnesení Rady pro dohled nad elektřinou a palivy 
(SEC) č. 31 312 ze dne 27. listopadu 2019 o výjimce ze směrnice vstoupí v 
platnost dne 30. listopadu 2020 pro výrobce a dovozce a 31. května 2021 pro 
obchodníky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
The Republic of Chile reports that Exempt Resolution No. 31,312 of November 
27, 2019, of the Superintendence of Electricity and Fuels (SEC), its entry into 
force will be on November 30, 2020 for manufacturers and importers, and 31 
May 2021 for marketers.

N20E, I20, X00M Electricity and Fuel 
Board Chile _ Addendum

G/TBT/N/CHL/486/Add.1 3. 2. Přenosná svítidla 
přitažlivá pro děti

Chilská republika uvádí, že usnesení Rady pro dohled nad elektřinou a palivy 
(SEC) č. 31 315 ze dne 13. prosince 2019 o výjimce ze směrnice,  vstoupí v 
platnost dne 2. ledna 2021 pro výrobce a dovozce a 1. srpna 2021 pro 
obchodníky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
The Republic of Chile reports that the Exempt Resolution No. 31,315 of 
December 13, 2019, of the Superintendence of Electricity and Fuels (SEC), its 
entry into force will be on January 2, 2021 for manufacturers and importers, and 
1 August 2021 for marketers.

N20E, X30M Electricity and Fuel 
Board Chile _ Addendum

G/TBT/N/CHL/488/Add.1 3. 2. Vertikální žehličky

Chilská republika uvádí, že usnesení Rady pro dohled nad elektřinou a palivy 
(SEC) č. 31 130 ze dne 27. listopadu 2019 o výjimce ze směrnice vstoupí v 
platnost 31. října 2020 pro výrobce a dovozce a 30. dubna 2021 pro obchodníky.                                                                                                                                       
The Republic of Chile reports that the Exempt Resolution No. 31,130 of 
November 27, 2019, of the Superintendency of Electricity and Fuels (SEC), its 
entry into force will be October 31, 2020 for manufacturers and importers, and 
30 April 2021 for marketers.

N20E, I20, X00M Electricity and Fuel 
Board Chile _ Addendum

G/TBT/N/JPN/633/Add.1 3. 2. Radarový/senzorový 
systém "Milliwave"

Částečná revize předpisů pro vymáhání Zákona o rádiu atd. (Závěrečná)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Partial revision of Regulations for Enforcement of the Radio Law etc (Final) V10T

Ministry of Internal 
Affairs and 
Communications

Japonsko _ Addendum

G/TBT/N/TZA/379 3. 2. 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 Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 3. 4. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/TZA/380 3. 2. 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 Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 3. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/381 3. 2. 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 Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 3. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/382 3. 2. Kraftový papír

Tento návrh tanzanijské normy specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro kraftový papír určený pro výrobu obalů a pro obecné účely 
balení.                                                                                                                                
This draft Tanzania Standard specifies the requirements, sampling, and test 
methods of Kraft paper for manufacture of wrapping and general packaging 
purpose.

N10E, S10E, 
X00M

Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 3. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/383 3. 2. Kartonový papír 
(lepenka)

Tento návrh tanzanijské normy specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro vlnité médium/médium s rýhováním uvnitř (kartonový 
papír/lepenka) používaná k výrobě obalů.                                                                                                                                               
This draft Tanzania Standard specifies the requirements, sampling and test 
methods of corrugating medium/fluting used to manufacture packaging 
containers.

N10E, S10E, 
X00M

Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 3. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/384 3. 2. Kartonový papír 
(lepenka)

Tento návrh tanzanijské normy specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro zkušební lepenkové vložky používané k výrobě krabic z 
vlnité lepenky.
This draft Tanzania Standard specifies the requirements, sampling and test 
methods of test liner board used to manufacture corrugated board boxes.

N10E, S10E, 
X00M

Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 3. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/385 3. 2. 

Procesy v 
potravinářském 
průmyslu - ovoce a 
zelenina

Tento kontrolní seznam byl připraven za účelem posouzení shody s Národním 
standardem TZS 1743: 2018 pro správnou zemědělskou praxi (GAP) a 
Správnými postupy pro nakládání s čerstvým ovocem a zeleninou.                                                                                                                                                                                  
This checklist has been prepared in order to assess compliance to the TZS 
1743:2018 National Standard for Good Agricultural Practices (GAP) and Good 
Handling Practices for Fresh Fruits and Vegetables.

C20A, C50A, 
X00M

Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 3. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1185 3. 2. Rafinovaný bílý cukr

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

C50A Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 3. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1186 3. 2. Cukr z cukrové třtiny

Tento návrh ugandské 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 Uganda 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 Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 3. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1187 3. 2. Cukr

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

C50A, C20A Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 3. 4. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/ARG/297/Add.14 3. 2. Nízkonapěťové 
elektrické výrobky

Usnesení Ministerstva vnitra č. 836/2019 schválilo návrh pozměňujícího 
usnesení „Režimu pro povinnou certifikaci dodržování základních 
bezpečnostních požadavků na nízkonapěťové elektrické výrobky prodávané v 
EU“.                                                                                                                         
The Resolution No. 836/2019 of the Ministry of Internal Commerce approves the 
Draft Modifying Resolution of the "Regime for mandatory certification of 
compliance with the essential safety requirements for low voltage electrical 
products sold in the country".

N20E Secretariat of Trade Argentina _ Addendum

G/TBT/N/ARG/344/Add.3 3. 2. Keramické desky a 
dlaždice

Usnesení Ministerstva vnitra č. 812/2019 schválilo „Technické požadavky na 
jakost a bezpečnost, které musí splňovat výrobky označené jako keramické 
desky a dlaždice prodávané na území státu“.                                                   
The Resolution No. 812/2019 of the Ministry of Internal Trade has approved the 
"Technical requirements for quality and safety that must be met by products 
identified as ceramic tiles and tiles sold in the National Territory".

B10 Secretariat of Trade Argentina _ Addendum

G/TBT/N/ARG/373/Add.1 3. 2. LED žárovky pro 
všeobecné osvětlení

Usnesení Ministerstva vnitra č. 795/2019 schválilo usnesení „Označování 
energetické účinnosti nebo výkonu LED žárovek pro všeobecné osvětlení“.                                                                                                                                                                         
The Resolution No. 795/2019 of the Ministry of Internal Commerce has approved 
the Resolution "Labeling of energy efficiency or performance of LED lamps for 
general lighting".

N20E, S50E Secretariat of 
Domestic Trade Argentina _ Addendum

G/TBT/N/ARG/374/Add.1 3. 2. Domácí myčky 
nádobí

Usnesení Ministerstva vnitra č. 834/2019 schválilo usnesení „Označování 
energetické účinnosti nebo účinnosti myček nádobí pro domácnost".                                                                                                                                                                                            
The Resolution No. 834/2019 of the Ministry of Internal Trade has approved the 
Resolution on "Labeling of energy efficiency or efficiency of household 
dishwashers".

N20E, S50E Secretariat of 
Domestic Trade Argentina _ Addendum

G/TBT/N/ARG/376/Add.1 3. 2. Elektrická čerpadla 
pro domácnost

Usnesení Ministerstva vnitra č. 800/2019 schválilo usnesení „Označování 
výkonu nebo energetické účinnosti domácích elektrických čerpadel pro oběh 
vody se jmenovitými elektrickými výkony 0,18 kW až 5,5 kW".                                                                                                                                                                                                                               
The Resolution No. 800/2019 of the Ministry of Internal Commerce has approved 
the Resolution "Labeling of performance or energy efficiency of household 
electric pumps for water circulation with nominal electrical powers of 0,18 kW up 
to 5,5 kW".

N20E, X00M Secretariat of 
Domestic Trade Argentina _ Addendum

G/TBT/N/ARG/387 3. 2. Elektrofúzní tvarovky 
pro potrubní systémy

Dodatek Projekt č. 1 k NAG-210-E (2005) obsahuje přílohu E, která stanoví 
vlastnosti, které musí splňovat elektrofúzní tvarovky pro elektrofúzně vázané 
ocelové polyethylenové trubkové systémy.                                                                             
Addendum Project No. 1 to NAG-210-E (2005) incorporates Annex E that 
establishes the characteristics that electrofusion fittings for electrofusion-bonded 
steel-polyethylene composite pipe systems must meet, as well as the criteria for 
acceptance.

N30E, I20, X50M, 
B00

National Gas 
Regulatory Entity 
(ENARGAS)

Argentina 27. 2. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TPKM/391/Add.1 3. 2. Hračky

Samostatné celní území Tchaj-wanu, Penghu, Kimen a Matsu oznamuje, že 
„Dodatek k právní inspekci hraček“ podle G/TBT/N/TPKM/391 ze dne 11. 
listopadu 2019 byl vyhlášen dne 31. ledna 2020 a vstupuje v platnost dnem 1. 
března 2020. Přechodné období bude stanoveno do 1. září 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
The Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kimen and Matsu would 
like to notify that the "Amendment to Legal Inspection of Toys," as per 
G/TBT/N/TPKM/391 on 11 November 2019, was promulgated on 31 January 
2020 and will come into effect on 1 March 2020. A transitional period will be 
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/AUS/68/Add.1 4. 2. Oblast účinnosti vody

Zákon o označování a normách v oblasti účinnosti vody (zákon WELS) zavedl 
systém označování a norem v oblasti účinnosti vody. Tento dodatek je 
poskytován s cílem informovat členy o aktualizovaných podrobnostech systému 
WELS.                                                                                                                                                                                                             
The Water Efficiency Labelling and Standards Act 2005 (the WELS Act) 
establishes the Water Efficiency Labelling and Standards. This addendum is 
provided to inform Members of updated details of the WELS Scheme.  

I10, S50E

Water Efficiency 
Labelling and 
Standards (WELS) 
Branch 

Austrálie _ Addendum
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G/TBT/N/CAN/607 4. 2. Radiokomunikace

Ministerstvo pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj Kanady vydává oznámení, 
že byly zveřejněny tyto údaje: RSS-222, číslo 2, zařízení operující v místech 
bílého prostoru (WSD), stanoví požadavky na certifikaci pro osvobození od 
licence pro rádiová zařízení, DBS-01, číslo 2, specifikace bílého prostoru 
stanoví, technické požadavky na určení databáze schopné identifikovat 
dostupné kanály použitelné zařízeními operujícími v bílém prostoru.

V20T

Department of 
Innovation, Sciences 
and Economic 
Development

Kanada 3. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/EU/640/Add.1 4. 2. Motorová vozidla

Nařízení Komise (EU) 2019/1892 ze dne 31. října 2019, kterým se mění nařízení 
(EU) č. 1230/2012, pokud jde o požadavky na schvalování typu u některých 
motorových vozidel vybavených protáhlými kabinami a pro aerodynamická 
zařízení a vybavení motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, bylo přijato 
dne 31. října 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
The Commission Regulation (EU) 2019/1892 of 31 October 2019 amending 
Regulation (EU) No 1230/2012 as regards type-approval requirements for 
certain motor vehicles fitted with elongated cabs and for aerodynamic devices 
and equipment for motor vehicles and their trailers was adopted on 31 October 
2019.

T40T European 
Commission EU _ Addendum

G/TBT/N/CHL/476/Add.1 4. 2. Plynové ohřívače 
vody

Chilská republika uvádí, že usnesení Rady pro dohled nad elektřinou a palivy 
(SEC) č. 31 314 ze dne 13. prosince 2019 o výjimce vstoupí v platnost dne 2. 
ledna 2021.                                                                                                                                                        
The Republic of Chile reports that through Exempt Resolution No. 31,314 of 
December 13, 2019, of the Superintendence of Electricity and Fuels (SEC), its 
entry into force will be on January 2, 2021.

I20 Electricity and Fuel 
Board Chile _ Addendum

G/TBT/N/CHL/480/Add.1 4. 2.

Elektrické generátory 
nebo generátorové 
agregáty pracující na 
kapalné palivo

Chilská republika uvádí, že usnesení Rady pro dohled nad elektřinou a palivy 
(SEC) č. 31,135 ze dne 27. listopadu 2019 o výjimce, vstoupí v platnost dne 1. 
prosince 2020 pro výrobce a dovozce a 1. června 2021 pro obchodníky.                                                                                                                 
The Republic of Chile reports that through Exempt Resolution No. 31,135 of 
November 27, 2019, of the Superintendence of Electricity and Fuels (SEC), its 
entry into force will be on December 1, 2020 for manufacturers and importers 
and the 1st June 2021 for marketers.

N20E, N40E Electricity and Fuel 
Board Chile _ Addendum

G/TBT/N/CHL/482/Add.1 4. 2.

Nekovové 
(elastomerní) ohebné 
hadice se 
zabudovanými 
závitovými kovovými 
konektory, pro 
plynové spotřebiče 
pro domácnost a 
podobné účely

Chilská republika uvádí, že usnesení Rady pro dohled nad elektřinou a palivy 
(SEC) č. 31.134 ze dne 27. listopadu 2019 vstoupí v platnost dne 30. listopadu 
2020 pro výrobce a dovozce a 31. května 2021 pro obchodníky.                                                                                                                                                               
The Republic of Chile reports that through Exempt Resolution No. 31,134 of 
November 27, 2019, of the Superintendency of Electricity and Fuels (SEC), its 
entry into force will be on November 30, 2020 for manufacturers and importers 
and 31 May 2021 for marketers.

I20, X50M Electricity and Fuel 
Board Chile _ Addendum

G/TBT/N/ECU/349/Add.2 4. 2. Domácí chladící 
spotřebiče

Dodatek č. 2 odpovídající změně č. 1 ekvádorských technických předpisů RTE 
INEN 009 (1R) „Domácí chladící spotřebiče".                                                                                                                                                                                                                          
Addendum 2 corresponding to Modification 1 of the Ecuadorian Technical 
Regulations RTE INEN 009 (1R) “DOMESTIC APPLIANCES FOR COLD 
PRODUCTION”.

N20E, S50E, 
X40M

Ecuadorian 
Standardization 
Service

Ekvádor _ Addendum

G/TBT/N/ECU/365/Add.1 4. 2. Chladící zařízení pro 
domácí využití

Energetická účinnost v chladicích zařízeních pro domácí použití. Zpráva o 
spotřebě energie, zkušební metody a označování.                                                                                                                                                                                                                     
Energy efficiency in refrigeration appliances for domestic use. Energy 
consumption report, test methods and labeling.

N20E, S50E, 
X40M

Ecuadorian 
Standardization 
Service

Ekvádor _ Addendum

G/TBT/N/PER/119 4. 2.
Nádoby na stlačený 
nebo zkapalněný plyn 
pro automobily

Cílem technického nařízení je stanovit technické charakteristiky bezpečnosti a 
označování, které musí splňovat vysokotlaké láhve pro skladování stlačeného 
zemního plynu (CNG) určené k instalaci do motorových vozidel.                                                                                                          
The Technical Regulation aims to establish the technical characteristics of safety 
and labeling that must be fulfilled, in its manufacture, import and marketing, high-
pressure cylinders for storage of Compressed Natural Gas (CNG) to be installed 
in motor vehicles.

N30E, I20, S10E, 
X50M, T00T Ministry of Trade Peru 3. 4. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/EU/639/Add.1 5. 2. Vinařské výrobky

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/934 ze dne 12. března 2019 
pro vinařské oblasti, u jejichž vín lze zvýšit obsah alkoholu, povolené enologické 
postupy a omezení vztahující se na produkci a konzervování produktů z révy 
vinné, minimální procento alkoholu pro vedlejší produkty a jejich odstraňování 
bylo přijato dne 12. března 2019.                                                                                                                                                                                                            
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/934 of 12 March 2019 regards 
wine-growing areas where the alcoholic strength may be increased, authorised 
oenological practices and restrictions applicable to the production and 
conservation of grapevine products, the minimum percentage of alcohol for by-
products and their disposal, was adopted on 12 March 2019.

C20A, C50A European 
Commission EU _ Addendum

G/TBT/N/EU/639/Add.2 5. 2. Vinařské výrobky

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/934 ze dne 12. března 2019 
pro vinařské oblasti, u jejichž vín lze zvýšit obsah alkoholu, povolené enologické 
postupy a omezení vztahující se na produkci a konzervování produktů z révy 
vinné, minimální procento alkoholu pro vedlejší produkty a jejich odstraňování, 
obsahuje chybu, pokud jde o přechodná opatření pro uvádění zásob výrobků z 
révy vinné na trh.                                                                                                                                                                                                                        
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/934 of 12 March 2019 regards 
wine-growing areas where the alcoholic strength may be increased, authorised 
oenological practices and restrictions applicable to the production and 
conservation of grapevine products, the minimum percentage of alcohol for by-
products and their disposal, and publication of OIV files contains an error as 
regards transitional arrangements for the marketing of stocks of grapevine 
products.

C20A, C50A European 
Commission EU _ Addendum

G/TBT/N/USA/1364/Add.5 5. 2. Potraviny

Národní bioinženýrská norma pro zveřejňování potravin; Návrh pokynů ke 
zkušebním metodám. Oznámení a žádost o připomínky.                                                                                                                                                                                                 
National Bioengineered Food Disclosure Standard; Draft Instructions on Testing 
Methods. Notice and request for comments.

C50A

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

USA 4. 3. 2020 Addendum

G/TBT/N/USA/929/Rev.1/A
dd.1

5. 2. Externí zdroje 
napájení

Program na úsporu energie: Zkušební postup pro externí zdroje napájení. 
Prodloužení lhůty pro veřejné připomínky.                                                                                                                                                                                                                                 
Energy Conservation Program: Test Procedure for External Power Supplies 
Extension of public comment period.

N20E, S50E

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

USA 18. 2. 2020 Addendum

G/TBT/N/USA/1176/Rev.1/
Add.2

5. 2.

Národní emisní 
normy pro 
nebezpečné 
znečišťující látky do 
ovzduší: Ropný 
rafinérský sektor

Rozhodnutí Agentury pro ochranu životního prostředí USA (EPA) konečné 
pravidlo: Revize reziduálních rizik a technologií v odvětví rafinérií ropných 
rafinérií (RTR) a nové standardy výkonnosti zdrojů (NSPS).                                                                                                                                                                  
U.S. Environmental Protection Agency's (EPA's) decision final rule: Petroleum 
Refinery Sector Residual Risk and Technology Review (RTR) and New Source 
Performance Standards (NSPS). 

N40E, S30E, 
S50E

Environmental 
Protection Agency 
(EPA)

USA _ Addendum

G/TBT/N/USA/893/Add.10 5. 2.
Označování potravin. 
Revize nutričních a 
doplňkových údajů. 

Správa potravin a léčiv (FDA nebo my) oznamuje dostupnost pokynů pro 
průmysl s názvem „Označování potravin: revize označování výživových a 
doplňkových skutečností - příručka pro dodržování pro malé subjekty“.                                               
The Food and Drug Administration (FDA or we) is announcing the availability of 
a guidance for industry entitled "Food Labeling: Revision of the Nutrition and 
Supplement Facts Labeling--Small Entity Compliance Guide." 

C50A, C60A

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

USA _ Addendum

G/TBT/N/USA/1571 5. 2. Malé bezpilotní 
letadlové systémy

Federální letecká správa (FAA) oznamuje a žádá o připomínky ke své politice 
týkající se certifikace typu určitých bezpilotních letadlových systémů jako 
zvláštní třídy letadel podle našich předpisů.                                                                            
The Federal Aviation Administration (FAA) is announcing and requesting 
comments on its policy for the type certification of certain Unmanned Aircraft 
Systems as a special class of aircraft under our regulations.

T10T Federal Aviation 
Administration (FAA) USA 4. 3. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/BRA/320/Add.4 5. 2. Kokosová voda

Účelem tohoto dodatku je informovat, že návrh technického předpisu oznámený 
pod G/TBT/N/BRA/320/Add.3 byl schválen jako technický předpis č. 09 ze dne 
31. ledna 2020.                                                                                                                 
This addendum aims to inform that the draft of the Technical Regulation notified 
under G/TBT/N/BRA/320/Add.3 was approved as the Technical Regulation No. 
09, 31 January 2020.

C50A

Secretariat of Animal 
and Plant Health – 
SDA/Ministry of 
Agriculture, Livestock 
and Food Supply – 
MAPA

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/BRA/962 5. 2. Nápoje z vína

Tento návrh vyhlášky otevírá veřejné připomínkování k návrhu technického 
předpisu, který stanoví kontrolní postupy a analýzy pro kontrolu nápojů, vína a 
derivátů hroznů a vína.                                                                                                                   
This Draft Ordinance establishes a public consultation on a Draft Technical 
Regulation to set the control procedures and analysis for inspection on 
beverages, wines and derivatives of grape and wine.

C50A

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology-
INMETRO

Brazílie _ Notifikace

G/TBT/N/BRA/963 5. 2. Benzín

Návrh usnesení stanoví specifikaci benzínu pro použití v automobilovém 
průmyslu a povinnosti kontroly kvality, které musí splňovat hospodářské 
subjekty, které tento produkt na území státu uvádějí na trh.
The Draft Resolution establishes the specification of gasoline for automotive use 
and the quality control obligations to be met by economic agents that 
commercialize the product in to the national territory.

N40E, S50E

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology-
INMETRO

Brazílie _ Notifikace

G/TBT/N/EGY/1/Add.10 6. 2. Sýr feta

Tento dodatek se týká oznámení návrhu egyptské normy ES 1008-12 „měkký 
sýr - část 12: sýr feta“.                                                                                                                                                                                                                                                                            
This addendum concerns the notification of the Draft Egyptian Standard ES 1008-
12 "soft cheese - part: 12 feta cheese".

C50A

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/1/Add.11 6. 2.    Sýr mozzarella

Tento dodatek se týká oznámení návrhu egyptské normy ES 1008-14 „měkký 
sýr - část 14: sýr mozzarella“.                                                                                                                                                                                                                                                            
This addendum concerns the notification of the Draft Egyptian standard ES 1008-
14 "soft cheese - part: 14 mozzarella cheese".

C50A

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/2/Add.10 6. 2.    Sýr "rumi/roumy"

Tento dodatek se týká oznámení návrhu egyptské normy ES 1007-4 „část 4 
tvrdý sýr: rumi (roumy) sýr“.                                                                                                                                                                                                                                                  
This addendum concerns the notification of the Draft Egyptian standard ES 1007-
4 "hard cheese- part: 4 romi (romy) cheese".

C50A

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/2/Add.11 6. 2.    Sýr emantál

Tento dodatek se týká oznámení návrhu egyptské normy ES 1007-3 „tvrdý sýr - 
část 3: sýr ementál“.                                                                                                                                                                                                                                                                                
This addendum concerns the notification of the Draft Egyptian standard ES 1007-
3 " hard cheese- part: 3 emmental cheese". 

C50A

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/2/Add.12 6. 2.    Sýr edam

Tento dodatek se týká oznámení návrhu egyptské normy ES 1183-3 „polotvrdý 
sýr - část 3: sýr edam“.                                                                                                                                                                                                                                                                     
This addendum concerns the notification of the Draft Egyptian standard ES 1183-
3 " semi - hard cheese - part: 3 edam cheese".

C50A

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/2/Add.13 6. 2.    Sýr gouda

Tento dodatek se týká oznámení návrhu egyptské normy ES 1183-1 „polotvrdý 
sýr - část 1: sýr gouda“.                                                                                                                                                                                                                                                                        
This addendum concerns the notification of the Draft Egyptian standard ES 1183-
1 "semi - hard cheese - part: 1 gouda cheese".

C50A

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/2/Add.14 6. 2.    Sýr čeddar

Tento dodatek se týká oznámení návrhu egyptské normy ES 1007-2 „tvrdý sýr - 
část 2:  sýr čedar“.                                                                                                                                                                                                                                                                              
This addendum concerns the notification of the Draft Egyptian standard ES 1007-
2 "hard cheese - part: 2 cheddar cheese". 

C50A

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/241 6. 2.    Dýchací přístroj

Tento návrh normy stanoví minimální požadavky na samostatný dýchací přístroj 
na stlačený vzduch s otevřeným okruhem a jeho podsestavy, aby byla zajištěna 
minimální úroveň bezpečného provozu zařízení až do maximální hloubky 50 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
This draft standard specifies minimum requirements for self-contained open-
circuit compressed air underwater breathing apparatus and their sub-assemblies 
to ensure a minimum level of safe operation of the apparatus down to  a 
maximum depth of 50 m.

H20, I20, I40

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt 6. 4. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/EGY/242 6. 2.    Chladící vitriny

Tato část tohoto návrhu normy specifikuje požadavky na konstrukci, vlastnosti a 
výkon chlazených vitrín používaných při prodeji a vystavování potravin.                                                                                                                                                                   
This part of this draft standard specifies requirements for the construction, 
characteristics and performance of refrigerated display cabinets used in the sale 
and display of foodstuffs.

C00A, N20E, 
X40M

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt 6. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/EGY/243 6. 2.    

Bezpečnostní 
zařízení pro ochranu 
před nadměrným 
tlakem

Tento návrh normy specifikuje požadavky na bezpečnostní zařízení pro 
prasknutí disku. Zahrnuje požadavky na konstrukci, výrobu, kontrolu, testování, 
certifikaci, značení a balení.                                                                                                         
This draft standard specifies the requirements for bursting disc safety devices. It 
includes the requirements for the design, manufacture, inspection, testing, 
certification, marking, and packaging. 

I20

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt 6. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/EGY/244 6. 2.    Syrovátkový sýr Návrh egyptské normy ES 6209 pro „syrovátkový sýr“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Draft of Egyptian Standard ES 6209 for “whey cheese". C50A

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt 6. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/EGY/245 6. 2.    

Ochranné prvky proti 
poranění ostrými 
předměty ve 
zdravotnictví

Tento návrh normy stanoví požadavky a zkušební metody pro hodnocení 
výkonnostních parametrů ochranných prvků proti poranění ostrými předměty, ať 
už aktivním nebo pasivním, proti poranění zdravotnickými prostředky 
obsahujícími (ostré) podkožní jehly pro jednorázové použití, zaváděcí zařízení 
pro katetry používané při odběru krve.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
This draft standard gives requirements and test methods for evaluating the 
performance parameters of sharps injury protection features, whether active or 
passive in design, for medical devices  containing  (sharp) hypodermic needles 
for single use, introducers for catheters used in blood sampling.

S00S, S10S

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt 6. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/EGY/246 6. 2.    Injekční stříkačky

Návrh egyptské normy pro „Sterilní podkožní injekční stříkačky - Bezpečnostní 
požadavky a zkušební metody Část 4: Stříkačky s vybavením zabraňujícím 
opakovanému použití".                                                                                                                         
Draft of Egyptian standard for "Sterile hypodermic syringes – Safety 
requirements and test methods Part 4 : Syringes with re-use prevention feature".

S00S, S10S

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt 6. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/EGY/247 6. 2.    
Pracovní prostředí 
pro řidiče v 
autobusech

Návrh následujících egyptských norem: - Silniční vozidla - Ergonomické 
požadavky na pracoviště řidiče linkového autobusu - část 1: Obecný popis, 
základní požadavky. Silniční vozidla - Ergonomické požadavky na pracoviště 
řidiče v linkových autobusech - část 2: Viditelnost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Draft of the following Egyptian standards: - Road Vehicles - Ergonomic 
Requirements For The Driver's Workplace In Line Service Buses -Part 1: 
General Description, Basic Requirements - Road Vehicles - Ergonomic 
Requirements For The Driver's Workplace In Line Service Buses - part 2: 
Visibility.

T40T, S00S

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt 6. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/EGY/3/Add.27 6. 2.    Barvy

Tento dodatek se týká oznámení návrhu egyptské normy ES 1539-1 „Barvy a 
laky - nátěrové hmoty na vodní bázi a systémů pro povrchovou úpravu pro 
vnitřní stěny a stropy - klasifikace“.                                                                                                                            
This addendum concerns the notification of Draft of the Egyptian standard ES 
1539-1 “Paints and varnishes - Water-borne coating materials and coating 
systems for interior walls and ceilings - Classification".

B00, C00C

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/3/Add.28 6. 2.    Minerální paliva

Tento dodatek se týká oznámení návrhu egyptské normy ES 1592 „Tuhá 
minerální paliva - stanovení popela“.                                                                                                                                                                                                                                                        
This addendum concerns the notification of Draft of the Egyptian standard ES 
1592 “Solid mineral fuels- Determination of ash".

N10E, S30E

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum
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G/TBT/N/EGY/3/Add.29 6. 2.    Regulátory tlaku

Tento dodatek se týká oznámení návrhu egyptské normy ES 4749 „Regulátory 
tlaku, automatická přepínací zařízení s maximálním regulovaným tlakem 4 bar, s 
maximální kapacitou 150 kg/h, přidružených bezpečnostních zařízení a adaptérů 
pro butan, propan a jejich směsi".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
This addendum concerns the notification of Draft of the Egyptian Standard ES 
4749 "Pressure regulators, automatic change-over devices, having a maximum 
regulated pressure of 4 bar, with a maximum capacity of 150 kg/h, associated 
safety devices and adaptors for butane, propane, and their mixtures".

I10, I20, N30E

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/NIC/119/Add.1 6. 2.    Přírodní léčiva

Vláda Nikaragujské republiky uvádí, že dne 14. února 2012 oznámila s podpisem 
G/TBT/N/NIC/119 návrh nařízení „Farmaceutické výrobky RTCA 11.03.64: 11. 
Přírodní léčivé přípravky pro humánní použití. Sanitární registr“.                                                                                                                   
The Government of the Republic of Nicaragua reports that it notified on February 
14, 2012 with the signature G / TBT / N / NIC / 119, the draft regulation “RTCA 
11.03.64: 11 Pharmaceutical Products. Natural Medicinal Products for Human 
Use. Health Register".

C10P
Ministry of 
Development, 
Industry and Trade

Nikaragua _ Addendum

G/TBT/N/NIC/160 6. 2.    Beton

Tento dokument stanoví fyzikální a mechanické požadavky, které musí splňovat 
betonové dlaždice, a postupy jejich klasifikace a posuzování shody, včetně 
odběru vzorků a použitelných zkušebních metod.                                                   
This document establishes the physical and mechanical requirements that 
concrete pavers must meet, as well as their classification and conformity 
assessment procedures, including sampling and applicable test methods.

B10
Ministry of 
Transportation and 
Infrastructure (MTI)

Nikaragua 6. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/MYS/100 6. 2.    Minerální voda Amendment to Regulation 360A of the Food Regulations 1985.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Amendment to Regulation 360A of the Food Regulations 1985. C50A

Food Safety & Quality 
Division, Ministry of 
Health Malaysia

Malajsie 6. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/MYS/101 6. 2.    Kojenecká výživa

Lacto-N-neotetraóza (LNnT) jako povolená nepovinná složka v kojenecké výživě, 
v následné kojenecké výživě a sušeném mléce pro děti.                                                                                                                                                               
Lacto-N-neotetraose (LNnT) as permitted optional ingredient in infant formula, 
follow-up formula and formulated milk powder for children.

C50A, C80A, 
S00S

Food Safety & Quality 
Division, Ministry of 
Health Malaysia

Malajsie 6. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CHL/516 6. 2.    Pračky

Tento protokol stanoví postup certifikace a označování energetické účinnosti 
elektrických výrobků pro použití v domácnosti - pračky.                                                                                                                                                                                                     
This protocol establishes the certification procedure and Energy Efficiency 
Labeling of the electric product Washing machine for household use.

N20E, S50E, 
X40M

Superintendency of 
Electricity and Fuels 
(SEC)

Chile 6. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ECU/344/Add.1 6. 2.    Domácí spotřebiče 
na plynné palivo

Ekvádorská republika sděluje a zveřejňuje dodatek 1 odpovídající druhé revizi 
ekvádorských technických předpisů RTE INEN 005 (2R) „Domácí spotřebiče na 
plynné palivo“.                                                                                                                        
The Republic of Ecuador communicates and makes known the Addendum 1 
corresponding to the Second Revision of the Ecuadorian Technical Regulations 
RTE INEN 005 (2R) "DOMESTIC COOKING ARTIFACTS, WHICH USE 
GASEOUS FUEL".

N30E, I20, X00M
Ecuadorian 
Standardization 
Service

Ekvádor _ Addendum

G/TBT/N/EU/638/Add.1 6. 2.    Výrobky z vinné révy

Evropská unie by ráda informovala členy WTO, že prováděcí nařízení Komise 
(EU) 2019/935 ze dne 16. dubna 2019, kterým se stanoví pravidla pro 
uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud 
jde o analýzu metody pro stanovení fyzikálních, chemických a organoleptických 
vlastností produktů z révy vinné a oznámení rozhodnutí členských států o 
zvýšení přirozeného obsahu alkoholu v alkoholu, byly přijaty dne 16. dubna 
2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
The European Union would like to inform the WTO Members that Commission 
Implementing Regulation (EU) 2019/935 of 16 April 2019 laying down rules for 
the application of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament 
and of the Council as regards analysis methods for determining the physical, 
chemical and organoleptic characteristics of grapevine products and notifications 
of Member States decisions concerning increases in natural alcoholic strength 
was adopted on 16 April 2019.

C20A, C50A European 
Commission EU _ Addendum
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G/TBT/N/EU/642/Add.1 6. 2.    Plastové výrobky

Evropská unie by ráda informovala členy WTO o tom, že dne 5. června 2019 
byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. 
června 2019 o snižování dopadů některých plastových výrobků na životní 
prostředí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
The European Union would like to inform the WTO Members that Directive (EU) 
2019/904 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the 
reduction of the impact of certain plastic products on the environment.

N40E, S20E,  
S50E 

European 
Commission EU _ Addendum

G/TBT/N/EU/698 6. 2.    Biocidní přípravky

Tento návrh nařízení v Komise přenesené pravomoci mění několik požadavků 
na informace v přílohách II a III nařízení (EU) č. 528/2012 (nařízení o biocidních 
přípravcích - BPR) s cílem zajistit, aby látky nebo výrobky s vlastnostmi 
endokrinních disruptorů byly správně identifikovány.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
This draft Commission Delegated Regulation amends several information 
requirements of Annexes II and III to Regulation (EU) No 528/2012 (the biocidal 
products regulation - BPR) to ensure that substances or products having 
endocrine disruptors’ properties are correctly identified.

C10P European 
Commission EU _ Notifikace

G/TBT/N/CRI/136/Add.3 7. 2. Pneumatiky "RTCR: 425: 2008 Technický předpis pro pneumatiky“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
"RTCR: 425: 2008 Technical Regulation of Pneumatic Tires". T40T, N40E

Ministry of the 
Economy, Industry 
and Trade

Kostarika _ Addendum

G/TBT/N/IND/129 7. 2. Aceton

Místní vyráběný nebo dovážený aceton musí odpovídat indické normě (IS 170: 
2004, znovu potvrzeno 2015) a musí nést standardní značku na základě licence 
od "Bureau of Indian Standards" (BIS).                                                                           
The locally manufactured or imported Acetone shall conform to the Indian 
standard (IS 170:2004, reaffirmed 2015) and shall bear the standard mark under 
license from the Bureau of Indian Standards (BIS). 

C10C

Department of 
chemicals and 
Petrochemicals, 
Government of India

Indie 5. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/IND/130 7. 2. Beta Picoline

Místní vyráběný nebo dovážený výrobek Beta Picoline musí odpovídat indické 
normě (IS 16112: 2013) a nést standardní značku na základě licence vydané 
"Bureau of Indian Standards" (BIS).                                                                                           
The locally manufactured or imported Beta Picoline shall conform to the Indian 
standard (IS 16112: 2013) and shall bear the standard mark under license from 
the Bureau of Indian Standards (BIS).

C00C, X40M

Department of 
chemicals and 
Petrochemicals, 
Government of India

Indie 5. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/IND/131 7. 2. Hračky Nařízení O hračkách (kontrola kvality), 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Toys (Quality Control) Order, 2020 H30

Department for 
Promotion of Industry 
and Internal Trade 
(DPIIT)

Indie 22. 2. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TPKM/377/Add.1 7. 2. Speciální dietní 
výživa pro pacienty

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí navrhuje požadavky na označování 
některých produktů. Informace, které musí být uvedeny na obalech nebo 
obalech, zahrnují, kromě obecných informací, obsah živin, výživová tvrzení, 
prohlášení a varování.                                                                                                                                                                                    
The Ministry of Health and Welfare is proposing labeling requirements for such 
products. The information required to be labeled on the containers or packaging 
includes, other than general information, nutrient content, nutritional claims, 
statements and warnings.

C60A, S00S Food and Drug 
Administration (FDA)

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

_ Addendum

G/TBT/N/CHL/490/Add.1 7. 2. Plynové domácí 
spotřebiče na vaření

Chilská republika uvádí, že usnesení Rady pro dohled nad elektřinou a palivy 
(SEC) č. 31 318 ze dne 13. prosince 2019 o výjimce vstoupí v platnost dne 23. 
prosince 2020.                                                                                                                                            
The Republic of Chile reports that Exempt Resolution No. 31,318 of December 
13, 2019, of the Superintendence of Electricity and Fuels (SEC), its entry into 
force will be on December 23, 2020.

N30E, I20 Electricity and Fuel 
Board Chile _ Addendum

G/TBT/N/CHL/491/Add.1 7. 2. 

Přepravitelné 
opakovaně svařitelné 
ocelové lahve na 
zkapalněný ropný 
plyn (LPG)

Chilská republika uvádí, že usnesení Rady pro dohled nad elektřinou a palivy 
(SEC) o výjimce č. 31 319 ze dne 13. prosince 2019 vstoupí v platnost dne 23. 
prosince 2020.                                                                                                                                             
The Republic of Chile reports that Exempt Resolution No. 31,319 of December 
13, 2019, of the Superintendence of Electricity and Fuels (SEC), its entry into 
force will be on December 23, 2020.

N30E, I20, S10E, 
X50M

Electricity and Fuel 
Board Chile _ Addendum
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G/TBT/N/CHL/492/Add.1 7. 2. Regulátory tlaku 
zemního plynu 

Chilská republika uvádí, že usnesení Rady pro dohled nad elektřinou a palivy 
(SEC) č. 31 320 ze dne 13. prosince 2019 vstoupí v platnost dne 23. prosince 
2020 pro výrobce a dovozce a 23. června 2021 pro obchodníky.                                                                                                                             
The Republic of Chile reports that Exempt Resolution No. 31,320 of December 
13, 2019, of the Superintendence of Electricity and Fuels (SEC), its entry into 
force will be on December 23, 2020 for manufacturers and importers and the 23 
June 2021 for marketers.

I10, I20, N30E Electricity and Fuel 
Board Chile _ Addendum

G/TBT/N/CHL/517 7. 2. Ocelové konstrukce

Tato norma platí pro konstrukci montážních prvků tvářených za studena z 
plochých desek a tyčí z uhlíkové nebo nízkolegované oceli.                                                                                                                                                                                         
This standard applies to the design of cold-formed structural members from flat 
plates and bars of carbon steel or low alloy.

X50M, B10 General Directorate 
of Public Works Chile 7. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/JPN/653 7. 2. Vakcína proti 
vzteklině

Minimální požadavky na biologické produkty se částečně pozmění za účelem 
revize normy pro „sublimačně vysušenou inaktivní tkáńovou kulturu pro vakcínu 
proti vzteklině“.
The Minimum Requirements for Biological Products shall be partially amended to 
revise the standard for the "Freeze-dried Inactivated Tissue Culture Rabies 
Vaccine".

C10P, S00S Ministry of Health, 
Labour and Welfare Japonsko 7. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BOL/19 7. 2. Nábytek ze dřeva

Tento technický předpis se vztahuje na všechny fyzické nebo právnické osoby, 
které vyrábějí, dovážejí nebo prodávají dřevěný nábytek.                                                                                                                                                                                                
This technical regulation applies to all natural or legal persons who manufacture, 
import or market wooden furniture.

N10E, X00M
Ministry of Productive 
Development and 
Plural Economy

Bolívie 7. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CAN/600/Add.1 7. 2. Jatečné maso

Kanadská potravinářská inspekce (CFIA) oznámila změnu požadavků na třídy 
jatečně upravených těl hovězího, bizona a telecího masa.                                                                                                                                                                                                                                                    
The Canadian Food Inspection Agency (CFIA) notified of the amendment to 
Beef, Bison and Veal Carcass Grade Requirements.

C20A, C30A, 
C50A

Canadian Food 
Inspection Agency Kanada _ Addendum
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