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

Lhůta pro 
připomínky Typ

G/TBT/N/JPN/639/Add.1 16. 3. 
Rozhlasové stanice 
pro polní snímací 
jednotky

Částečná revize předpisů pro vymáhání Zákona o rádiu atd. (Závěrečná) 
Partial revision of Regulations for Enforcement of the Radio Law etc (Final) V20T

Ministry of Internal 
Affairs and 
Communications

Japonsko _ Addendum

G/TBT/N/MEX/178/Add.10 16. 3. Potraviny a nápoje

Obecné specifikace pro označování balených potravin a nealkoholických 
nápojů - obchodní a zdravotní informace.                                                                                            
General Specifications for the Labeling of Prepackaged Foods and Non-
Alcoholic Beverages-Commercial and Health Information.

C50A, S10E Ministry of the 
Economy Mexiko _ Addendum

G/TBT/N/MEX/178/Add.10 16. 3. Barvy
Hygienické požadavky, které musí být splněny při označování barev a 
souvisejících produktů.                                                                                                                                                                                                                                                                                
Sanitary requirements to be met by the labeling of paints and related products. 

C00C, S70E, 
S00S, X40M Ministry of Health Mexiko 27. 3. 2020 Addendum

G/TBT/N/TPKM/397/Add.1 16. 3. Nosiče dětí

Samostatné celní území Tchaj-wanu, Penghu, Kinmen a Matsu oznamuje, že 
„legislativní kontrola nosičů dětí“ podle G/TBT/N/TPKM/397 ze dne 22. ledna 
2020, byla zveřejněna dne 13. března 2020 a vstoupí v platnost 1. července 
2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
The Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu would 
like to notify that "Legal Inspection of Baby Carriers" as per 
G/TBT/N/TPKM/397 on 22 January 2020, was published on 13 March 2020 and 
will come into effect on 1 July 2020. 

H30, S00S

The Bureau of 
Standards, Metrology 
and Inspection 
(BSMI)

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

_ Addendum

G/TBT/N/ZAF/242 16. 3. Čaj a související 
produkty

Navrhovaná nová nařízení stanoví kategorie, normy a požadavky na 
označování místně vyráběného a dováženého čaje 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 Tea and Related Products 
intended for sale in South Africa.

C20A, C50A

Department of 
Agriculture, Land 
Reform and Rural 
Development

Jižní Afrika 15. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BRA/978 16. 3. Posuzování shody

Toto nařízení Inmetro schvaluje mimořádné podmínky pro provádění činností 
posuzování shody v zemích zasažených epidemií koronavirem (COVID-19).                                                                                                                                                                   
This Inmetro Ordinance approves extraordinary conditions for execution of 
conformity assessment activities in countries affected by coronavirus epidemic 
(COVID-19).

X00M, C00P

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Notifikace

G/TBT/N/YEM/175 16. 3. Nitrocelulózové laky 
na kov a na dřevo

Tato jemenská norma specifikuje požadavky a metody zkoušení pro 
nitrocelulózové laky určené pro lakování kovových i dřevěných povrchů.                                                                                                                                                                                     
This Yemeni standard is specifies the requirements which is available at nitro 
cellulose lacquer for both metal and wood surfaces which are used for painting 
surfaces and it also include methods of testing.

C00C, S70E, 
B00

Yemen 
standardization 
Metrology and quality 
control organization

Jemen 15. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/MAR/29 16. 3. 
Hydraulická pojiva na 
cement a složky 
cementů.

Tato norma definuje a uvádí specifikace pro různé běžné cementy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
This standard defines and presents the specifications for different common 
cements. 

B10
Ministry of Industry, 
Trade, Green and 
Digital Economy

Maroko 30. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/20/Rev.1 16. 3. Sítě proti komárům

Tento návrh tanzanijské normy předepisuje požadavky pro dva typy sítí proti 
komárům, a to sítí pravoúhlých a kruhových nebo kuželovitých sítí.                                                                                                                      
This Draft Tanzania Standard prescribes the requirements of two types of 
mosquito nets namely rectangular mosquito nets and circular or conical shaped 
mosquito nets.

S00S, H00, 
X30M

Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 15. 5. 2020 Revize

G/TBT/N/BRA/979 17. 3. Telekomunikační 
zařízení

Veřejné připomínkování návrhu na schválení provozního postupu pro 
technickou změnu u telekomunikačních zařízení opatřených certifikátem shody 
nebo prohlášením o shodě s protokolem o zkoušce.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Public Consultation Proposal for approval of the Operational Procedure for 
Technical Change in Telecommunications Product Approved by Certificate of 
Conformity or by Declaration of Conformity with Test Report.

X00X, V20T

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology - 
INMETRO

Brazílie 1. 4. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/BRA/980 17. 3. Telekomunikační 
zařízení

Veřejné připomínkování za účelem schválení provozního postupu, kterým se 
stanoví prostředky k výkonu práv a plnění povinností ze strany zástupců 
zapojených do posuzování shody telekomunikačních zařízení.                                                                             
Public Consultation for approval of the Operational Procedure that Establishes 
the Means of Exercise of Rights and Fulfillment of Obligations by the Agents 
Involved in the Conformity Assessment of Telecommunications Products.

X00X, V20T

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology - 
INMETRO

Brazílie 1. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BRA/981 17. 3. Telekomunikační 
zařízení

Veřejné připomínkování návrhu na schválení provozního postupu pro 
homologaci certifikátu shody pro  telekomunikační zařízení za účelem splnění 
ustanovení předpisů pro posuzování shody a homologace telekomunikačních 
zařízení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Public Consultation Proposal for approval of the Operational Procedure for 
Homologation of the Telecommunications Products Conformity Certificate, 
aiming at complying with the provisions of the Conformity Assessment and 
Homologation Regulations for Telecommunications Products.

X00X, V20T

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology - 
INMETRO

Brazílie 1. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BRA/982 17. 3. Telekomunikační 
zařízení

Veřejné připomínkování za účelem schválení provozního postupu pro 
posuzování shody telekomunikačních zařízení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Public Consultation for approval of the Operational Procedure for Conformity 
Assessment of Telecommunications Products. 

X00X, V20T

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology - 
INMETRO

Brazílie 9. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BRA/983 17. 3. Femtobuňky

Veřejné připomínkování za účelem aktualizace technických požadavků na 
posuzování shody radiačních radiokomunikačních zařízení.                                                                                                                                                                             
Public Consultation to update the Technical Requirements for Conformity 
Assessment of Radiation Radiocommunication Equipment.

V20T

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology - 
INMETRO

Brazílie 14. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/EU/705 17. 3. Hračky

Zahrnutí atranolu, chloratranolu a methylheptin karbonátu do seznamu 
zakázaných alergenních vonných látek podle směrnice o bezpečnosti hraček.                                                                                                                                 
Inclusion of atranol, chloroatranol and methyl heptine carbonate in the list of 
prohibited allergenic fragrances of the Toy Safety Directive.

H30, S00S, 
C10C

European 
Commission EU 16. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/EU/706 17. 3. Hračky

Do seznamu alergenních vonných látek, které mají být označeny podle 
směrnice o bezpečnosti hraček 2009/48/ES, bude přidáno více než 60 
stanovených kontaktních alergenů u lidí.                                                                                    
More than 60 established contact allergens in humans are added to the list of 
allergenic fragrances to be labelled under the Toy Safety Directive 2009/48/EC.

H30, S00S, 
C10C

European 
Commission EU 16. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/IND/146 17. 3. Ventily
Šktící ventily pro obecné účely; Vyhláška Škrtící ventily (Kontrola kvality), 2020                                                                                                                                                                                                                                      
Butterfly valves for general purposes; Butterfly Valves (Quality Control) Order, 
2020

I20, B00

Department for 
Promotion of Industry 
and Internal Trade 
(DPIIT)

Indie 1. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/242/Add.3 17. 3. Textil a vinylové fólie

CPSC požaduje připomínky k navrhované žádosti o rozšíření schválení sběru 
informací od výrobců a dovozců oblečení, textilu a souvisejících materiálů 
určených k použití v oděvech nebo použitelné jako oděvy podle normy o 
hořlavosti oděvních textilií a normy o hořlavosti vinylových plastových fólií.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
CPSC requests comments on a proposed request for extension of approval of 
a collection of information from manufacturers and importers of clothing, 
textiles and related materials intended for use in clothing under the Standard for 
the Flammability of Clothing Textiles and the Standard for the Flammability of 
Vinyl Plastic Film.

X30M, N40E, 
S00S

Consumer Product 
Safety Commission 
(CPSC)

USA 12. 5. 2020 Addendum

G/TBT/N/USA/1391/Add.1 17. 3. Komponenty 
jaderných elektráren

Tato akce umožňuje žadatelům o licenci a jejím držitelům používat prozatímní 
předpisy uvedené v těchto regulačních příručkách jako dobrovolné alternativy k 
technickým normám pro konstrukci, kontrolu provozu a provozní zkoušky 
komponentů (součástí) jaderných elektráren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
This action allows licensees and applicants to use the Code Cases listed in 
these regulatory guides as voluntary alternatives to engineering standards for 
the construction, inservice inspection, and inservice testing of nuclear power 
plant components. 

I20, I40, X40M Nuclear Regulatory 
Commission USA _ Addendum

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163623?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163624?FromAllNotifications=True
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http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/163640?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/163639?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/USA/590/Add.2 17. 3. Hořlavost matrací

Komise pro bezpečnost spotřebních výrobků (CPSC) požaduje připomínky k 
navrhovanému schválení sběru informací od výrobců a dovozců matrací a 
matracových podložek vzhledem k normě pro hořlavost matrací a matracových 
podložek a normě pro hořlavost matracových setů.                                                                                                                                                                                                   
Consumer Product Safety Commission (CPSC) requests comments on a 
proposed extension of approval of a collection of information from 
manufacturers and importers of mattresses and mattress pads. Standard for 
the Flammability of Mattresses and Mattress Pads and Standard for the 
Flammability (Open Flame) of Mattress Sets.

X30M, H00, B20, 
S30E

Consumer Product 
Safety Commission USA 12. 5. 2020 Addendum

G/TBT/N/UKR/160 17. 3. Maso a droby; med

Návrh nařízení schvaluje postup pro stanovení mechanismu a zvláštních 
požadavků na označování potravin, pro které je povinné uvedení země původu 
nebo místa původu.                                                                                               
Draft Order approves the procedure for establishing the mechanism and 
special labelling requirements of foodstuff for which the indication of country of 
origin or place of origin is mandatory.

C20A, C30A, 
C50A, C60A

Ministry for 
Development of 
Economy, Trade and 
Agriculture of 
Ukraine

Ukrajina 16. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TUR/157 17. 3. Tlakové hadice

Tato norma zahrnuje požadavky na tři typy, tři třídy a dvě kategorie textilních 
gumových hadic pro stlačený vzduch.                                                                                                                                                                                                                     
This standard covers the requirements for three types, three classes and two 
categories of textile reinforced rubber hoses for compressed air.

I20, N40E, B00, 
X30M

Ministry of Industry 
and Technology Turecko 16. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TUR/158 17. 3. Vlněné tkaniny

Tato norma se týká popisu vzorku, charakteristik, odběru vzorků, kontroly a 
zkoušek při uvádění na trh pro textilie z vlněných tkanin používaných pro 
výrobu oděvů.                                                                                                                             
This Standard covers the sample description, characteristics, sampling, 
inspection and tests, placing on the market procedures of textile - wool woven 
fabrics used for apparel.

X30M Ministry of Industry 
and Technology Turecko 16. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TUR/159 17. 3. Ložiska

Tato norma se týká jednořadových radiálních kuličkových ložisek v popisu, 
klasifikaci a specifikacích, odběru vzorků, prohlídek a zkoušek, na základě 
nabídky na trhu.                                                                                                            
This standard is about single row, radial roller bearings in description, 
classification and specifications, sampling, inspection and testing, and based 
on market supply.

X50M Ministry of Industry 
and Technology Turecko 16. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1199 17. 3. Plastové uzávěry

Tento návrh ugandské normy zahrnuje geometrickou a rozměrovou přesnost, 
fyzikální vlastnosti, podmínky skladování a manipulace, zpracování a aplikaci 
plastových uzávěrů pro utěsnění neperlivých, sycených nápojů a horkých 
náplní.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
This Draft Uganda standard covers geometrical and dimensional accuracy, 
physical properties, storage and handling conditions, processing and 
application of plastic closures for sealing of still product, carbonated drinks and 
hot fill.

C50A, S10E, 
N40E

Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 16. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/YEM/175/Corr.1 17. 3. Nitrocelulózové laky 
na kov a na dřevo

Oprava bodu č. 3 notifikačního formuláře v G/TBT/N/175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
In the notification G/TBT/N/YEM/175, item 3 should read: 3. Notified under 
Article 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [  ], 5.7.1 [ ], other:

C00C, S70E, 
B00

Yemen 
standardization 
Metrology and quality 
control organization

Jemen _ Corrigendum

G/TBT/N/CHN/1414 18. 3. Brzdové obložení

Toto prováděcí pravidlo stanoví rozsah, certifikační model, hlavní proces 
certifikace, obecné požadavky na certifikaci, certifikáty, použití povinné 
certifikační značky výrobku, poplatek atd. pro brzdové obložení pro automobily.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
This implementation rule stipulates the scope, certification model, major 
process of certification, general requirements for certification, Certificates, use 
of compulsory product certification mark, Charge, etc. of brake linings for 
automobiles.

T40T, X40M

State Administration 
for Market Regulation 
(Standardization 
Administration of the 
P.R.C.)

Čína 17. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CHN/1415 18. 3. Osobní automobily 
kategorie M1

Tento dokument upravuje 2. části původní normy: jedna zahrnuje odkazy na 
normy, druhá je identifikační označení převodovek osobních automobilů.                                                                                                                                                                    
This document modifies 2 parts of the original standard: one is the normative 
references, the other is the identification mark of passenger car transmission.

T40T, X40M

State Administration 
for Market Regulation 
(Standardization 
Administration of the 
P.R.C.)

Čína 17. 5. 2020 Notifikace

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/163641?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163606?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163647?FromAllNotifications=True
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http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163649?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163652?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/163651?FromAllNotifications=True
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http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163663?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/CHN/1416 18. 3. 

Silniční dopravní 
prostředky 
přepravující 
nebezpečné látky

Silniční dopravní prostředky přepravující výbušné látky a chemicky toxické 
látky.Tento dokument upravuje požadavky na objem nádrže.                                                                                                                                    
Road transportation vehicle of explosive substance and chemical toxic 
substance. This document modifies the requirements on tank volume.

T50T, C10C, 
S50E, S70E, I40

State Administration 
for Market Regulation 
(Standardization 
Administration of the 
P.R.C.)

Čína 17. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CHN/1417 18. 3. 
Úpravy pitné vody 
polyaluminiumchlorid
em

Tato norma specifikuje požadavky, zkušební metody, kontrolní pravidla, 
značky, balení, přepravu a skladování chloridu hlinitého pro úpravu pitné vody. 
Tato norma platí pro polyaluminiumchlorid pro úpravu pitné vody, který se 
používá hlavně k čištění pitné vody.
This standard specifies the requirements, test methods, inspection rules, 
marks, packaging, transportation and storage of polyaluminium chloride for 
treatment of drinking water. This standard is applicable to polyaluminium 
chloride for treatment of drinking water, which is mainly used for purification of 
drinking water.

C50A, C00C, 
S30E, S70E, 
X40M, S10E

State Administration 
for Market Regulation 
(Standardization 
Administration of the 
P.R.C.)

Čína 17. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CHN/1418 18. 3. Generátor kyselé 
elektrolyzované vody

Tato norma specifikuje technické požadavky, rozsah použití, použití, přepravu, 
skladování, balení, identifikaci a kontrolu generátoru kyselé elektrolyzované 
vody a kyselé elektrolyzované vody.                                                                  
This standard specifies the technical requirements, application scope, usage, 
transportation, storage, packaging, identification and inspection methods of 
acidic electrolyzed water generator and acidic electrolyzed water.

C50A, C00C, 
N20E, S10E, 
S50E, T00T

State Administration 
for Market Regulation 
(Standardization 
Administration of the 
P.R.C.)

Čína 17. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CHN/1419 18. 3. Elementy vzácných 
zemin

Tato norma specifikuje balení, označování, přepravu, skladování a osvědčení o 
kvalitě elementů (kovů) vzácných zemin.                                                                                                                                                                                                                        
This standard specifies the packaging, marking, transportation, storage and 
quality certificate of rare earth products.

N10E, S10E, 
X40M, X10M, 
T00T

State Administration 
for Market Regulation 
(Standardization 
Administration of the 
P.R.C.)

Čína 17. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1200 18. 3. Pěnový polystyrén 
jako stavební prvek

Tento konečný návrh ugandské normy specifikuje požadavky, metody odběru 
vzorků a zkušební metody pro pěnové polystyrénové desky a poloválce 
používané jako tepelné izolátory v místnostech, izotermických instalacích a 
chladírnách.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
This Final Draft Uganda Standard specifies requirements, sampling and test 
methods for expanded polystyrene slabs and semi-cylinders used as thermal 
insulators in rooms, isothermal installations and cold-storage plants.

B10, N40E Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 17. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1201 18. 3. Pěnový polystyrén

Tento konečný návrh ugandské normy specifikuje požadavky, metody odběru 
vzorků a zkušební metody pro klenby a kazetové stropy z pěnového 
polystyrenu používaného jako ztracené bednění pro desky v mezipodlažích 
(podhledy) a pro střechy v kombinaci s prefabrikovanými betonovými 
stropnicemi s obráceným (T) tvarem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
This Final Draft Uganda Standard specifies requirements, sampling and test 
methods for expanded polystyrene cap vaults and coffers used as a lost 
formwork for slabs in intermediate floors and roofs in combination with 
prefabricated concrete joists with inverted (T) shaped section.

B10, N40E Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 17. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1202 18. 3. Splachovací WC 
nádrže

Tento návrh ugandské normy zahrnuje požadavek na ručně ovládané 
splachovací nádrže s vysokým a nízkým umístěním.                                                                                                                                                                                                                                                             
This Draft Uganda standard covers requirement for manually operated high-
level and low-level flushing cisterns.

B00, H00 Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 17. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1203 18. 3. Kovovékorunkové 
uzávěry láhví

Tento návrh ugandské normy specifikuje požadavky na kovové korunkové 
uzávěry určené k zajištění těsnění skleněných a hliníkových láhví v 
pivovarském a nápojovém průmyslu v přístrojích na uzavírání.
This draft Uganda standard specifies requirements for metallic crown caps 
designed to secure seal in capping applications with glass and aluminium 
bottles in the brewing and beverage industry.

S10E, C50A, I20 Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 17. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1204 18. 3. Netkané sáčky

Tento návrh ugandské normy specifikuje požadavky a zkušební metody pro 
netkané sáčky používané pro balení.                                                                                                                                                                                                                          
This Draft Uganda Standard specifies requirements and test methods for non-
woven bags used for packaging.

S10E Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 17. 5. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/KOR/874/Add.1 18. 3. 

Potraviny pro 
kojence a malé děti, 
zdravě funkční 
potraviny

MFDS prodlužuje období pro připomínky z 15. března 2020 na 15. dubna 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
MFDS is extending the comment period from 15 March 2020 to 15 April 2020. C60A, S00S Ministry of Food and 

Drug Safety Korea 15. 4. 2020 Addendum

G/TBT/N/BRA/870/Add.16 18. 3. Léčivé přípravky

Usnesením, kterým se přijímají pokyny pro správnou praxi při výrobě léčivých 
přípravků.                                                                                                                                                                                                                                                                                
The Resolution  which adopts Good Practice Guidelines for the Manufacture of 
Medicines.

C10P

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/BRA/870/Add.17 18. 3. Léčivé přípravky

Normativní pokyn číslo 35, který přijímá doplňkové pokyny pro výrobu 
sterilních léčivých přípravků.                                                                                                                                                                                                                                                                 
The Normative Instruction  number 35, which adopts Complementary 
guidelines to the manufacture of sterile medicinal products.

C10P

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/BRA/870/Add.18 18. 3. Léčivé přípravky

Normativní pokyn číslo 36, který přijímá doplňkové pokyny pro výrobu 
biologických léčivých látek a přípravků pro lidské použití, byl opraven.                                                                                                                                                                                                      
The Normative Instruction number 36, which adopts Complementary guidelines 
to the manufacture of biological medicinal substances and products for human 
use, was rectified.

C10P

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/BRA/870/Add.19 18. 3. Léčivé přípravky

Normativní pokyn číslo 38, který přijímá doplňkové pokyny pro výrobu léčivých 
plynů.                                                                                                                                                                                                                                                                               
The Normative Instructionwhich adopts Complementary guidelines to the 
manufacture of medicinal gases.

C10P

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/BRA/870/Add.20 18. 3. Léčivé přípravky

Normativní pokyn číslo 39, který přijímá doplňkové pokyny pro výrobu 
rostlinných léčivých přípravků.                                                                                                                                                                                                                                            
The Normative Instruction number 39which adopts Complementary guidelines 
to the manufacture of herbal medicinal products

C10P

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/BRA/870/Add.21 18. 3. Léčivé přípravky

Normativní pokyn číslo 43, který přijímá doplňkové pokyny pro výrobu 
tlakových aerosolových přípravků s odměřenou dávkou pro inhalaci.                                                                                                                                                                  
The Normative Instruction number 43,which adopts Complementary guidelines 
to the manufacture of pressurised metered dose aerosol preparations for 
inhalation.

C10P

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/BRA/914/Add.1 18. 3. Jednorázové injekční 
stříkačky

Návrh usnesení, které stanoví minimální požadavky na jakost a identitu pro 
sterilitu injekční stříkačky pro jedno použití, byl přijat.                                                                                                                                                                                                     
The Draft Resolution which establishes the minimum requirements of quality 
and identity for Sterile hypodermic syringes for single use, was adopted.

S10S

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/BRA/915/Add.1 18. 3. Transfúze a infúze

Návrh usnesení, které stanoví minimální požadavky na původ a kvalitu 
transfúze, infuzní a transfuzní pumpy pro jedno použití, byl přijat.                                                                                                                                                                                        
The Draft Resolution which establishes the minimum requirements of identity 
and quality for transfusion, infusion and transfusion pumps sets for single use, 
was adopted.

S10S

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/BRA/916/Add.1 18. 3. 

Sterilní podkožní a 
dásňové injekční 
stříkačky pro jedno 
použití

Návrh usnesení, které stanoví minimální požadavky na původ a kvalitu pro 
podkožní a dásňové stříkačky, byl přijat.                                                                                                                                                                                                                                       
The Draft Resolutionwhich establishes the minimum requirements of identity 
and quality for hypodermic and gingival syringes, was adopted.

S10S

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/BRA/940/Add.1 18. 3. 
Registrace 
zdravotnických 
prostředků

Návrh usnesení které stanoví témata pro změnu informací předkládaných v 
rámci procesu registrace zdravotnických prostředků na trh v ANVISA, byl přijat.                                                                                                                                                     
The Draft Resolution which establishes the topics for the changing of 
information presented in the process of market authorization of medical devices 
in ANVISA, was adopted.

S10S

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/BRA/941/Add.1 18. 3. 
Registrace 
zdravotnických 
prostředků

Návrh usnesení, které stanoví kritéria pro změnu informací o zdravotnických 
prostředcích po jejich registraci a další opatření, byl přijat.                                                                                                                                                              
The Draft Resolution, which establishes criteria for the changing of information 
of medical devices after its market authorization and provides other measures, 
was adopted.

S10S

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Addendum
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G/TBT/N/BRA/984 18. 3. 

Farmaceutické 
výrobky, účinné 
složky léčivých 
přípravků a výrobky 
pro zdravotnictví s 
ohledem na Covid-19

Toto usnesení stanoví mimořádná a dočasná kritéria a postupy pro pokyny 
správné výrobní praxe pro registraci a změny po uvedení na trh týkající se 
změn účinných farmaceutických látek, léčivých přípravků a zdravotnických 
výrobků v důsledku mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví způsobené 
novým koronavirem (Covid-19).                                                                                                                                                                                                                    
This Resolution establishes extraordinary and temporary criteria and procedure 
for Good Manufacture Practice Guidelines for market authorization and post-
market registration amendments of Active Pharmaceutical Ingredients, 
medicines, and healthcare products due to the international public health 
emergency of the new coronavirus (Covid-19).

S10S

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Notifikace

G/TBT/N/KEN/977 19. 3. Sanitární zařízení

Tento návrh východoafrické normy zahrnuje obecné požadavky týkající se 
terminologie, materiálu a výroby, zasklení, defektů, minimální tloušťky, 
tolerancí, výkonu a zkušebních metod pro skelné sanitární zařízení.                                                                                                
This Draft East African standard covers general requirements relating to 
terminology, material and manufacture, glazing, defects, minimum thickness, 
tolerances, performance and methods of test for vitreous sanitary appliances.

B00, H00 Kenya Bureau of 
Standards Keňa 10. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/978 19. 3. Sýr Ementál

Tato keňská norma stanoví požadavky, metody odběru vzorků a zkušební 
metody pro sýr ementál určený k přímé spotřebě nebo k dalšímu zpracování..                                                                                                                          
This Kenya Standard specifies the requirements, sampling and test methods 
for Emmental cheese intended for direct consumption or for further processing.

C50A Kenya Bureau of 
Standards Keňa 12. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/979 19. 3. Sýr Edam (Eidam)

Tato keňská norma stanoví požadavky, metody odběru vzorků a zkušební 
metody pro sýr Edam určený k přímé spotřebě nebo k dalšímu zpracování.                                                                                                                                             
This Kenya Standard specifies the requirements, sampling and test methods 
for Edam cheese intended for direct consumption or for further processing. 

C50A Kenya Bureau of 
Standards Keňa 12. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/980 19. 3. Sýr Havarti

Tato keňská norma stanoví požadavky, metody odběru vzorků a zkušební 
metody pro sýr Havarti určený k přímé spotřebě nebo k dalšímu zpracování.                                                                                                                                           
This Kenya Standard specifies the requirements, sampling and test methods 
for Havarti cheese intended for direct consumption or for further processing.  

C50A Kenya Bureau of 
Standards Keňa 12. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/981 19. 3. Toaletní mísy

Tento návrh východoafrické normy pokrývá požadavky na konstrukci, rozměry 
a tolerance, povrchovou úpravu a označování záchodových mís ze skelného 
porcelánu.                                                                                                                                         
This Draft East African standard covers the requirements for construction, 
dimensions and tolerances, finish and marking for vitreous wash down water 
closets.

B00, H00, X40M Kenya Bureau of 
Standards Keňa 10. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/982 19. 3. Umyvadla

Tento návrh východoafrické normy zahrnuje požadavky, vzory a velikosti, 
rozměry a tolerance, konstrukci, povrchovou úpravu, odběr vzorků a 
označování umyvadel ze skelného porcelánu.
This Draft East African standard covers the requirements, patterns and sizes, 
dimensions and tolerances, construction, finish, sampling and marking 
provisions for vitreous washbasins.

B00, H00, X40M Kenya Bureau of 
Standards Keňa 10. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/983 19. 3. Energetické nápoje

Tato keňská norma specifikuje požadavky na energetické nápoje určené k 
přímé spotřebě.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
This Kenya Standard specifies the requirements for ready-to-drink energy 
drinks.

C50A Kenya Bureau of 
Standards Keňa 26. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/984 19. 3. Bavlna - osivo

Tento návrh keňské normy specifikuje požadavky na produkci, odběr vzorků a 
testování pěstitelského osiva, prvotního, základního a certifikovaného osiva 
bavlny (Gossypium spp.)                                                                      This 
Draft Kenya Standard specifies the  requirements for production, sampling and 
testing of  breeder seed, prebasic, basic and certified seed of cotton 
(Gossypium spp.)

C20A Kenya Bureau of 
Standards Keňa 28. 4. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/KEN/985 19. 3. Splachovací toalety

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky na rozměry, 
konstrukci, materiály a odolnost pro splachovací sedací klozety ze skelného 
porcelánu. 
This Draft East Africa Standard specifies the requirements for dimensions, 
construction, materials, and performance for vitreous China squatting water 
closet pans.

B00, H00 Kenya Bureau of 
Standards Keňa 10. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/986 19. 3. Pisoáry

Návrh východoafrické normy stanoví požadavky na rozměry, odolnost, zásady 
navrhování a zkušební metody pro nástěnné pisoáry.                                                                                                                                                                           
The draft East African Standard specifies requirements for dimensions, 
performance, principles of design and test methods for wall-hung urinals.

B00, H00 Kenya Bureau of 
Standards Keňa 10. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/987 19. 3. Splachovací WC 
nádrže

Tento návrh východoafrické normy zahrnuje požadavek na ručně ovládané 
splachovací nádrže s vysokým a nízkým umístěním.                                                                                                                                                                                                                                                             
This Draft Uganda standard covers requirement for manually operated high-
level and low-level flushing cisterns.

B00, H00 Kenya Bureau of 
Standards Keňa 10. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/988 19. 3. Konzervace dřeva Tato norma specifikuje požadavky na konzervační ošetření dřeva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
This Standard specifies requirements for preservative treatment of timbers. 

N10E, S70E, 
C10C

Kenya Bureau of 
Standards Keňa 10. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/VNM/162 19. 3. 
Isekticidy a 
desinfekční 
prostředky

Návrh oběžníku zveřejňuje seznam účinných látek, jejichž použití je zakázáno a 
omezeno v rozsahu zahrnujícím používání insekticidů a dezinfekčních 
prostředků v domácnostech a veřejném zdraví.                                                                         
The draft Circular promulgating the list of active ingredients banned from use 
and restricted in scope of use in household and public health insecticides and 
disinfectants.

C40A, C50C, 
C70E

Health Environment 
Management 
Agency, Ministry of 
Health

Vietnam 18. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/JPN/657 19. 3. Hnojiva

MAFF bude revidovat správní pravidlo úředních norem pro hnojiva za účelem 
dosažení pokroku a udržitelnosti zemědělské produktivity a ochrany lidského 
zdraví.                                                                                                               
The MAFF will revise the administrative rule of the Official standards for 
fertilizer in order to achieve the progress and sustainability of agricultural 
productivity and to protect human health. 

C20A, C40C, 
S40E, S50E

Ministry of 
Agriculture, Forestry 
and Fisheries 
(MAFF)

Japonsko 18. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/JPN/658 19. 3. Jedovaté a škodlivé 
látky

Podle ustanovení zákona o kontrole jedovatých a škodlivých látek Ministerstvo 
zdravotnictví, práce a sociálních věcí jmenuje 2 látky jako jedovaté a 14 látek 
jako škodlivé. 
Under the provision of the Poisonous and Deleterious Substances Control Act, 
Ministry of Health, Labour and Welfare designates 2 substances as poisonous 
and 14 substances as deleterious.

C10C, S70E Ministry of Health, 
Labour and Welfare Japonsko 18. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1205 19. 3. Vážicí a měřicí 
přístroje

Tento návrh ugandské normy předepisuje kritéria pro vydávání opravárenských 
a dílenských licencí technikům a dílnám a osvědčení o způsobilosti technikům 
a dílnám používajících váhy a měřicí přístroje.                                                                                                                    
This draft Uganda standard prescribes the criteria for issuance of repair and 
workshop licenses to technicians and workshops respectively and certificate of 
competence to both technicians and workshops involved in weighing and 
measuring instruments.

I10 Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 18. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TPKM/408 20. 3. Označování potravin

Na základě ustanovení čl. 28 odst. 4 zákona O bezpečnosti a hygieně potravin 
navrhuje Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí (MOHW) oznámit, že 
pokud je v rámci názvu potravinového produktu uvedeno slovo "zdraví", je 
označeno jako zavádějící.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Based on the provision of paragraph 4 of Article 28 of Act Governing Food 
Safety and Sanitation, the Ministry of Health and Welfare (MOHW) is proposing 
to announce that if the word "health" as part of the food product name, it is 
identified as misleading. 

C50A, C60A
Food and Drug 
Administration 
(FDA)

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

19. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RUS/100 20. 3. 
Kolová vozidla, 
součásti kolových 
vozidel

Aktualizace požadavků týkajících se provádění závazků k účasti na 
mezinárodních dohodách o harmonizaci bezpečnostních požadavků na kolová 
vozidla členskými státy Evropské unie.                                                                          
Updating requirements related to the realization by Member States of the 
Eurasian Economic Union on obligations to participate in international 
agreements on the harmonization of safety requirements for wheeled vehicles.

T40T, X00M

Eurasian Economic 
Commission 
Department for 
technical regulation 
and accreditation

Ruská federace 20. 5. 2020 Notifikace

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163691?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163692?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163694?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163697?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163709?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163706?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163707?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163708?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163705?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163717?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/UKR/161 20. 3. Dezinfekční 
prostředky

Návrh usnesení stanoví rozšíření možnosti registrace dezinfekčních prostředků 
na základě pozitivních nálezů státní hygienické a epidemiologické expertízy.                                                                                                                                 
The draft Resolution provides for the extension of the possibility to register 
disinfectants on the basis of positive findings of the State sanitary and 
epidemiological expertise.

C50C Ministry of Health of 
Ukraine Ukrajina 19. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1591 20. 3. Chemické látky

EPA navrhuje významná nová pravidla použití (SNURs) podle zákona O 
kontrole toxických látek (TSCA) pro chemické látky, které jsou předmětem 
předvýrobních oznámení (PMNs) a pro mikroorganismy, které byly předmětem 
oznámení o mikrobiální obchodní činnosti (MCAN)).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
EPA is proposing significant new use rules (SNURs) under the Toxic 
Substances Control Act (TSCA) for chemical substances which are the subject 
of premanufacture notices (PMNs) and a microorganism that was the subject of 
a Microbial Commercial Activity Notice (MCAN). 

C10C
Environmental 
Protection Agency 
(EPA)

USA 17. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1592 20. 3. Hydrochlorfluoruhlov
odíky

Konečné pravidlo - Agentura pro ochranu životního prostředí USA přiděluje 
povolenky na výrobu a spotřebu specifických hydrochlorfluoruhlovodíků, typu 
látek poškozujících ozonovou vrstvu, na roky 2020 až 2029.                                                                                                                    
Final Rule - The U.S. Environmental Protection Agency is allocating
production and consumption allowances for specific hydrochlorofluorocarbons, 
a type of ozone-depleting substance, for the years 2020 through 2029. 

C10C, S50E, 
S80E

Environmental 
Protection Agency 
(EPA)

USA _ Notifikace

G/TBT/N/USA/1519/Add.2 20. 3. Označování cigaret

Zákon o kontrole tabáku mění federální zákon O označování a reklamě na 
cigarety tak, aby každý cigaretový balíček a reklama obsahovaly jedno z 
nových požadovaných varování. Konečné pravidlo určuje 11 nových textových 
výstražných štítků a doprovodné barevné grafiky.                                                                                                                                                                                   
The Tobacco Control Act amends the Federal Cigarette Labeling and 
Advertising Act to require each cigarette package and advertisement to bear 
one of the new required warnings. The final rule specifies the 11 new textual 
warning label statements and accompanying color graphics. 

S00S, X40M Food and Drug 
Administration, HHS USA _ Addendum

G/TBT/N/SWE/136 20. 3. Informace o palivech

Obchodní subjekty poskytující kapalné nebo plynné palivo nebo poskytovatelé 
dodávající v této oblasti elektřinu jako palivo, poskytnou spotřebiteli o 
dodávaném palivu informace související s životním prostředím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Those engaged in the commercial activity of providing a liquid or gaseous fuel, 
or who in that commercial activity also provide electricity as a fuel, shall provide 
the con-sumer with environmental information about the fuel that is being 
provided. 

N40E, S30E, 
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