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G/TBT/N/TPKM/407 9. 3. Elektrické bojlery na 
vodu

Za účelem posílení dohledu a kontroly energetické účinnosti a snížení 
tepelných ztrát má Úřad pro energetiku v úmyslu změnit označování 
energetické účinnosti a kontroly u elektrických zásobníkových ohřívačů vody 
(bojlerů).                                                                                                                             
To strengthen energy efficiency supervision and inspection, the Bureau of 
Energy intends to amend the Energy Efficiency Rating Labelling and Inspection 
of Electric Storage tank Water Heaters to reduce heat loss.

N20E, S10E, 
S50E

Bureau of Energy, 
Ministry of Economic 
Affairs

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

8. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/SGP/52 10. 3. Hydrogenované oleje 

Ministerstvo zdravotnictví, Rada pro podporu zdraví a Singapurská agentura 
pro potraviny navrhují zakázat dovoz a používání částečně hydrogenovaných 
olejů jako přísady do všech tuků, olejů a hotových potravin prodávaných v 
Singapuru od června 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
The Ministry of Health, Health Promotion Board and Singapore Food Agency 
propose to prohibit the import and use of partially hydrogenated oils as an 
ingredient in all fats, oils and pre-packaged foods sold in Singapore from June 
20.

C50A, C80A

Ministry of Health, 
Health Promotion 
Board, Singapore 
Food Agency

Singapur 9. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CZE/249 10. 3. 

Zacházení s 
toxickými 
chemickými látkami a 
jejich prekurzory

Návrh novely zákona č. 19/1997 zahrnuje zejména: pozměněné definice 
právních pojmů a celkové terminologické změny, koncepční rozšíření zákazu 
některých typů manipulace na širší kategorie látek v souladu s Úmluvou o 
zákazu vývoje, výroby, skladování a používání chemických zbraní a jejich 
ničení, legislativní a technické změny v reakci na nejnovější vývoj v oblasti 
tvorby právních předpisů, nová ustanovení týkající se správních sankcí.                                                                                                        
The draft amendment to Act No 19/1997 comprises, in particular: amended 
definitions of legal terms and overall terminological changes, a conceptual 
broadening of the prohibition of certain types of handling to cover broader 
categories of substances, in accordance with the Convention on the Prohibition 
of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons 
and on their Destruction, legislative and technical amendments in response to 
the latest developments in law-making, new provisions regarding administrative 
sanctioning.

C10C, S70E, 
X20M

State Office for 
Nuclear Safety Česká republika 30. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/IDN/64/Add.4/Cor
r.1

11. 3. Hračky

Toto korigendum připojuje k oběžníku dopis týkající se systému povinné 
certifikace typu SNI 5 pro hračky, který byl z původního oznámení vynechán.                                                                                                                                                              
This Corrigendum attaches the Circular Letter regarding Type 5 Certification 
Scheme on Mandatory Toy SNI, which was omitted from the original 
notification.

H30

Directorate General 
Manufactured Based 
Industry, Ministry of 
Industry

Indonésie _ Addendum

G/TBT/N/BDI/80 11. 3. Pivo "lyambere"

Tento návrh burundské normy specifikuje požadavky a metody odběru vzorků 
a analýzy u piva na bázi čiroku "Iyambere".                                                                                                                                                                                                                               
This draft Burundian standard specifies the requirements and methods for 
sampling and analysis of sorghum-based beer, "Iyambere".

C50A

Burundi Bureau of 
Standards and 
Quality Control 
(BBN)

Burundi 10. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BDI/81 11. 3. Banánové víno 

Tento návrh burundské normy stanoví požadavky a metody odběru vzorků a 
analýzy pro banánové víno.                                                                                                                                                                                                                                                                 
This draft Burundian standard specifies the requirements and methods for 
sampling and analysis of banana wine.

C50A

Burundi Bureau of 
Standards and 
Quality Control 
(BBN)

Burundi 10. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BDI/82 11. 3. Stevia a odvozené 
produkty

Tento návrh burundské normy specifikuje požadavky a metody odběru vzorků 
a analýzy pro stevii ve formě celých nebo rozemletých sušených listů nebo ve 
formě kapaliny nebo krystalizovaného extraktu ve formě bílého prášku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
This draft Burundian standard specifies the requirements and methods of 
sampling and analysis for stevia presented in the form of whole or ground dried 
leaves or in the form of a liquid or crystallized extract in white powder.

C50A, C80A

Burundi Bureau of 
Standards and 
Quality Control 
(BBN)

Burundi 10. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BDI/83 11. 3. Urwarwa (alkoholický 
nápoj)

Tento návrh burundské normy specifikuje požadavky a metody odběru vzorků 
a analýzy pro nápoj Urwarwy.                                                                                                                                                                                                                                                                            
This draft Burundian standard specifies the requirements and methods for 
sampling and analysis of Urwarwa.

C50A

Burundi Bureau of 
Standards and 
Quality Control 
(BBN)

Burundi 10. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BDI/84 11. 3. Zázvorová šťáva 

Tento návrh burundské normy specifikuje požadavky a metody odběru vzorků 
a analýzy u zázvorové šťávy.                                                                                                                                                                                                                                                            
This draft Burundian standard specifies the requirements and methods for 
sampling and analysis of Ginger juice. 

C50A

Burundi Bureau of 
Standards and 
Quality Control 
(BBN)

Burundi 10. 5. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/BDI/85 11. 3. Alkoholický nápoj ze 
zázvoru

Tento návrh burundské normy stanoví požadavky a metody odběru vzorků a 
analýzy u alkoholických nápojů na bázi zázvoru.                                                                                                                                                                                                                           
This draft Burundian standard specifies the requirements and methods for 
sampling and analysis of Ginger-based alcoholic beverages.

C50A

Burundi Bureau of 
Standards and 
Quality Control 
(BBN)

Burundi 10. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1197 11. 3. Tankery na LPG

Tento návrh ugandské normy stanoví požadavky na vozidlo, jeho vybavení, 
příslušenství a montáž, používané ke stavbě velkoobjemového silničního 
tankeru LPG tak, aby přeprava, plnění a vyprazdňování mohly být prováděny 
bezpečně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
This Draft Uganda Standard gives requirements for vehicle, equipment, 
accessories and assembling thereof used to form a bulk LPG road tanker to 
ensure that transportation, filling, and discharge operations can be carried 
safely.

T40T, T50T, 
N30E, I20, I40

Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 10. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1198 11. 3. Ocelové nádrže 
svařované

Tento návrh ugandské normy stanoví minimální požadavky na materiály, 
projektování, konstrukci, postupy zpracování a zkoušky pro svařované cisterny 
na LPG určené pro silniční přepravu a jejich svařovaná příslušenství vyrobená 
z uhlíkových, uhlíkovomanganových a mikrolegovaných ocelí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
This Draft Uganda Standard specifies minimum requirements for materials, 
design, construction and workmanship procedures, and tests for welded LPG 
road tanker tanks and their welded attachments manufactured from carbon, 
carbon/manganese and micro alloy steels. 

X50M, I40 Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 10. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/EU/703 12. 3. Kosmetika

Cílem návrhu nařízení Komise je umožnit použití methoxypropylamino-
cyklohexenyliden-ethoxyethylcyanoacetátu (S87) jako UV filtru v kosmetických 
prostředcích.                                                                                                                                     
The draft Commission Regulation aims at allowing the use of 
Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate (S87) as a 
UV filter in cosmetic products.

C20P European 
Commission EU 11. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/EU/704 12. 3. Barva na vlasy

Navrhované opatření navrhuje zakázat použití tří látek ve výrobcích na barvení 
vlasů z důvodu jejich potenciální genotoxicity a mutagenity zjištěné Vědeckým 
výborem EU pro bezpečnost spotřebitelů (SCCS).                                                     
The draft measure proposes to ban three substances for use in hair dye 
products due to their potential genotoxicity and mutagenicity found by the EU 
Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS).

C20P European 
Commission EU 11. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/405 12. 3. Pytle na balení 
ovoce a zeleniny

Tento návrh tanzanijské normy specifikuje zvláštní požadavky a zkušební 
metody pro tkané pytle z polyetylenu s vysokou hustotou (HDPE)/polypropylen 
(pp) (s výjimkou provazů) pro balení a skladování různých druhů ovoce a 
zeleniny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
This Draft Tanzania Standard specifies the specific requirements and test 
methods for High Density Polyethylene (HDPE)/Polypropylene (pp) (excluding 
cordage) woven sacks for packaging and storage of variousfruits and 
vegetables.

S10E, C50A, 
N40E

Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 11. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/406 12. 3. Jutové pytle

Tento návrh tanzanijské normy specifikuje požadavky a zkušební metody pro 
pytle z juty.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
This Draft Tanzania Standard specifies requirements and test methods for 
hessian bags.

S10E Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 11. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/407 12. 3. Sisalové tašky

Tento návrh tanzanijské normy specifikuje požadavky a zkušební metody pro 
100% sisalové tašky.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
This Draft Tanzania Standard specifies requirements and test methods for 
100% sisal bags.

S10E Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 11. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/408 12. 3. Jutové vaky

Tento návrh tanzanijské normy předepisuje zejména technické požadavky 
týkající se výroby jutových vaků typu A-Twill.                                                                
This Draft Tanzania Standard mainly prescribes the technical requirements 
relating to the manufacture of A-Twill jute bags.

S10E Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 11. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/409 12. 3. Textilie

Tato specifikace tanzanijské normy zahrnuje tkané a osnovní (warpové neboli 
trikotové) pletené prošívané textilie složené z jakéhokoli vhodného textilního 
vlákna nebo směsi vláken.                                                                                                                                       
This Draft Tanzania Standard specification covers woven and warp knitted quilt 
fabrics, composed of any suitable textile fibre, or fibre blends. 

X30M Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 11. 5. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/TZA/410 12. 3. Ložní prádlo a 
domácí textilie

Tento návrh tanzanijské normy specifikuje požadavky na výkon a zkušební 
metody pro: Tkané bavlněné ložní prádlo, prostěradla a povlaky na polštáře; 
Tkané metráže, prostěradla a povlaky na polštáře z polyesterových a 
bavlněných nebo jiných směsí syntetických a celulózových vláken; Tkané 
flanelové ložní prádlo, prostěradla a povlaky na polštáře; Tkané materiály pro 
přehozy na postel a přehozy; Trikotové povlečení, prostěradla a povlečení na 
polštáře.                                                                                                                               
This Draft Tanzania Standard specifies performance requirements and test 
methods for the following: Woven cotton sheeting, sheets and pillowcases; 
Woven sheeting, sheets and pillowcases of polyester-and-cotton or other 
synthetic-and-cellulosic fibre blends; Woven flannelette sheeting, sheets and 
pillowcases; Woven bedspread fabrics and bedspreads; Warp-knitted sheeting, 
sheets and pillowcases.

X30M Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 11. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/411 12. 3. Sáčky z příze 
HDPE/PP

Tento návrh tanzanijské normy specifikuje požadavky a zkušební metody pro 
opakovaně otevíratené sáčky vyrobené z páskové příze z HDPE/PP.                                                                                                                                                                                        
This Draft Tanzania Standard specifies requirements and test methods for open 
mouth poly – sacks made from HDPE/PP tape yarn.

S10E, N40E Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 11. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1049/Rev.1/
Add.1

12. 3. Látky poškozující 
ozonovou vrstvu

Tato akce reviduje konkrétní požadavky na údržbu spotřebičů a ustanovení 
týkajících se oprav při úniku (škodlivých látek). Požadavky se vztahují pouze na 
zařízení používající chladící směs obsahující látku poškozující ozonovou 
vrstvu.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
This action revises some specifically requirements on the appliance 
maintenance and leak repair provisions - so they apply only to equipment using 
refrigerant containing an ozone-depleting substance.

N20E, S50E, 
S80E, C20C

Environmental 
Protection Agency 
(EPA)

USA _ Addendum

G/TBT/N/USA/1058/Rev.1 12. 3. Naslouchadla

V tomto dokumentu Spolková komunikační komise navrhuje přijmout novou 
technickou normu slučitelnosti pro naslouchadla a provést související prováděcí 
revize.                                                                                                        
Proposed rule - In this document, the Federal Communications Commission 
proposes to adopt a new hearing aid compatibility technical standard and make 
related implementation revisions.

S10S, X00M
Federal 
Communications 
Commission (FCC)

USA 6. 4. 2020 Revize

G/TBT/N/USA/1113/Add.2 12. 3. 

Elektrická stimulační 
zařízení pro 
sebepoškozující 
nebo agresivní 
chování

Agentura FDA dokončuje zákaz elektrických stimulačních zařízení (ESDs) pro 
sebepoškozující nebo agresivní chování.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
The FDA, the Agency is finalizing a ban on electrical stimulation devices (ESDs) 
for self- injurious or aggressive behavior.

N20E, S00S

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

USA _ Addendum

G/TBT/N/USA/1477/Add.1 12. 3. Stacionární 
spalovací turbíny

Tato akce dokončuje přezkum zbytkového rizika a technologie (RTR) 
provedený pro kategorii zdroje stacionárních spalovacích turbín regulovanou 
podle národních emisních norem pro nebezpečné látky znečišťující ovzduší 
(NESHAP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
This action finalizes the residual risk and technology review (RTR) conducted 
for the Stationary Combustion Turbines source category regulated under 
national emission standards for hazardous air pollutants (NESHAP). 

N20E, N40E, 
S30E

Environmental 
Protection Agency 
(EPA)

USA _ Addendum

G/TBT/N/USA/1551/Add.2 12. 3. Vapingové výrobky

Stanovené normy pro maloobchodní prodej tabákových výrobků a 
elektronických systémů dodávajících nikotin omezují prodej a distribuci všech 
ochucených elektronických systémů dodávajících nikotin.                                                                                                                  
Establishes standards for retail sale of tobacco products and electronic nicotine 
delivery systems, restricting sale and distribution of all flavored electronic 
nicotine delivery systems.

S00S, X00M

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

USA _ Addendum

G/TBT/N/USA/1590 12. 3. Grapefruity a 
pomeranče

Americké normy pro třídy grapefruitů a americké normy pro třídy pomerančů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
U.S. Standards for Grades of Grapefruit, and U.S. Standards for Grades of 
Oranges.

C20A, C50A

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

USA 11. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KOR/880 12. 3. Nabíjení 
elektroautomobilů

KATS navrhuje pravidla pro změnu (KC 61851-1 Elektricky vodivý nabíjecí 
systém vozidla Část 1: Obecné požadavky/KC 62196-2 Zástrčky, zásuvky, 
konektory vozidla a vstupy ve vozidle - Nabíjení elektrických vozidel vodivým 
připojením, Část 2: Rozměrová kompatibilita a požadavky na zaměnitelnost 
příslušenství pro kolíky a kontaktní trubice) pro zlepšení rychlosti nabíjení.                                                                                                                             
KATS proposes amending rules (KC 61851-1 Electric vehicle conductive 
charging system Part 1: General requirements / KC 62196-2 Plugs, socket-
outlets, vehicle connectors and vehicle inlets – Conductive charging of electric 
vehicles Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements 
for a.c. pin and contact-tube accessories) to improve the charging speed.

N20E, T40T, 
S50E

Korean Agency for 
Technology and 
Standards

Korea 11. 5. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/CHN/1403 13. 3. Motory

Tato norma stanoví stupeň energetické účinnosti, minimální přípustné hodnoty 
energetické účinnosti a zkušební metody u třífázového asynchronního motoru, 
jednofázového asynchronního motoru a motoru ventilátoru klimatizace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
This standard specifies the energy efficiency grade, minimum allowable values 
of energy efficiency and test method of three-phase asynchronous motor, 
single-phase asynchronous motor and air conditioner fan motor.

T00T, S50E, 
N20E

State Administration 
for Market 
Regulation

Čína 12. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CHN/1404 13. 3. Výkonové 
transformátory

Tato norma stanoví minimální přípustné hodnoty energetické účinnosti, stupně 
energetické účinnosti a zkušební metody třífázového výkonového 
transformátoru.
This standard specifies the minimum allowable values of energy efficiency, 
energy efficiency grade and test method of three-phase power transformer.

S50E, N20E
State Administration 
for Market 
Regulation

Čína _ Notifikace

G/TBT/N/CHN/1405 13. 3. Průmyslové kotle

Tato norma stanoví minimální přípustné hodnoty energetické účinnosti, stupně 
energetické účinnosti a zkušební metody u průmyslových kotlů.                                                                                                                                                                                  
This standard specifies the minimum allowable values of energy efficiency, 
energy efficiency grade and test method of industrial boiler products.

S50E, I20, I40
State Administration 
for Market 
Regulation

Čína 12. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CHN/1406 13. 3. Pivní láhve

Tato norma specifikuje pojmy a definice, klasifikaci produktu, požadavky, 
zkušební metody, kontrolní pravidla, značky, balení, přepravu a skladování 
skleněných pivních lahví.                                                                                                                  
This standard specifies the terms and definitions, product classification, 
requirements, test methods, inspection rules, marks, packaging, transportation 
and storage of glass beer bottles

C50A, S10E
State Administration 
for Market 
Regulation

Čína 12. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CHN/1407 13. 3.
Televizory s plochou 
obrazovkou a set-top 
boxy

Tato norma stanoví stupeň energetické účinnosti, minimální přípustné hodnoty 
energetické účinnosti a zkušební metodu pro televizory s plochým panelem a 
set-top boxy pro všeobecné použití (známých také jako digitální televizní 
přijímač).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
This standard specifies the energy efficiency grade, minimum allowable values 
of energy efficiency and test method of flat panel televisions and general 
purpose set-top boxes (also known as digital TV receiver).

X00M, N20E
State Administration 
for Market 
Regulation

Čína 12. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CHN/1408 13. 3. Krevní vaky

Tento dokument specifikuje požadavky (včetně výkonnostních požadavků) na 
uzavřené a sterilní plastové krevní vaky.                                                                                                                                                                                                                                   
This document specifies the requirements (including performance 
requirements) for sealed and sterile plastic blood bags.

S10S, S10E
State Administration 
for Market 
Regulation

Čína 12. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CHN/1409 13. 3. Ventilátory

Tato norma určuje stupeň energetické účinnosti, minimální přípustné hodnoty 
energetické účinnosti a zkušební metodu pro ventilátory.                                                                                                                                                                                                     
This standard specifies the energy efficiency grade, minimum allowable values 
of energy efficiency and test method of fans

N20E, S50E
State Administration 
for Market 
Regulation

Čína 12. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CHN/1410 13. 3. Zdravotnická 
elektrická zařízení

Tato část specifikuje obecné požadavky na základní bezpečnost a základní 
výkon lékařských elektrických zařízení a lékařských elektrických systémů.                                                                                                                                                                             
This part specifies general requirements for basic safety and basic performance 
of medical electrical equipment and medical electrical system.

N20E, S10S
State Administration 
for Market 
Regulation

Čína 12. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CHN/1411 13. 3.
Ultrazvuková 
fyzioterapeutická 
zařízení

Tato část specifikuje základní požadavky na bezpečnost a výkon 
ultrazvukového fyzioterapeutického zařízení.                                                                                                                                                                                                                                                      
This part specifies the basic safety and performance requirements of 
ultrasound physiotherapy equipment.

N20E, S10S
State Administration 
for Market 
Regulation

Čína 12. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CHN/1412 13. 3. Mikrovlnná 
terapeutická zařízení

Tato část specifikuje základní požadavky na bezpečnost a výkon mikrovlnného 
terapeutického zařízení.                                                                                                                                                                                                                                                                     
This part specifies the basic safety and performance requirements of 
microwave therapy equipment.

N20E, S10S
State Administration 
for Market 
Regulation

Čína 12. 5. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/CHN/1413 13. 3. Kojenecké láhve a 
dudlíky

Tato norma specifikuje pojmy, definice, požadavky, zkušební metody, kontrolní 
pravidla, identifikaci, přepravu a skladování kojeneckých láhví a dudlíků.                                                                                                                                                                       
This standard specifies the terms, definitions, requirements, test methods, 
inspection rules, identification, transportation and storage of feeding bottles and 
teats.

S00S, S10E, H30
State Administration 
for Market 
Regulation

Čína 12. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/PHL/231 13. 3.
Nebezpečné látky 
pro domácnosti i jiné 
urbanizované zóny  

Cílem oběžníku je stanovit pokyny pro udělování licencí a inspekce v 
zařízeních HUHS, aktualizovat klasifikaci HUHS a zajistit shodu zařízení a 
produktů HUHS s regulačními normami FDA.                                                                                                           
The circular aims to establish guidelines on the licensing and inspection of 
HUHS establishments, update the HUHS classification and ensure compliance 
of HUHS establishments and products to FDA regulatory standards.

C40A, C50C, 
H30, H00, C20P  

Food and Drug 
Administration, 
Deparment of Health

Filipíny 12. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ZAF/241 13. 3. Káva, čekanka a 
související produkty

Navrhovaná nová nařízení stanoví kategorie, normy a požadavky na 
označování místně vyráběné a dovážené kávy, čekanky a souvisejících 
produktů určených k prodeji v Jižní Africe.                                                                                                        
The proposed new regulations set out the categories, standards and labelling 
requirements for locally manufactured and imported Coffee, Chicory and 
Related Products intended for sale in South Africa

C20A, C50A

Department of 
Agriculture, Land 
Reform and Rural 
Development

Jižní Afrika 12. 5. 2020 Notifikace
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