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KOR/881 G/TBT/N/KOR/881 23. 3. Papírový odpad

Snaha o zrušení výjimky z vývozu odpadu a prohlášení o dovozu papírového 
odpadu znečištěného ropou nebo obsahujícího cizí látky pro dovozce i vývozce 
odpadního papíru.                                                                                                                                                                             
We are trying to delete the exemption of waste export and import declaration 
for those who want to import and export waste paper that is contaminated with 
oil or contains foreign substances.

N10E, S20E, 
S30E, S50E, 
N40E

Ministry of 
Environment (ME) Korea 12. 4. 2020 Notifikace

UGA/1206 G/TBT/N/UGA/1206 23. 3. Absorpční gáza

Tento návrh ugandské normy specifikuje požadavky, zkušební metody a odběr 
vzorků absorpční gázy.                                                                                                                                                                                                                                        
This Draft Uganda standard specifies the requirements, methods of test and 
sampling of absorbent gauze.

S10S Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 22. 5. 2020 Notifikace

UGA/1207 G/TBT/N/UGA/1207 23. 3. Sádrové obvazy

Tento návrh ugandské normy specifikuje požadavky, zkušební metody a 
metody odběru vzorků pro sádrové obvazy (POP).                                                                                                                                                                                                                                       
This Draft Uganda standard specifies the requirements, methods of test and 
sampling of plaster of Paris (POP) bandage.

S10S Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 22. 5. 2020 Notifikace

KEN/989 G/TBT/N/KEN/989 23. 3. Uhlí a brikety

Tato norma specifikuje požadavky na trvale udržitelnou výrobu uhlí a briket 
sycených oxidem uhličitým, určených pro domácí použití a za účelem 
komerčního využití.                                                                                                                                       
This standard specifies requirements for sustainably produced charcoal and 
carbonized briquettes that is intended for household and commercial use.  

N10E, N40E, 
S50E, C20A

Kenya Bureau of 
Standards Keňa 17. 5. 2020 Notifikace

BRA/985 G/TBT/N/BRA/985 23. 3. Telekomunikační 
zařízení

Veřejné připomínkování návrhu na schválení provozního postupu pro 
umísťování identifikačního štítku Anatel v telekomunikačních produktech.                                                                                                                       
Proposal for approval of the Operational Procedure for Anatel Identification 
Label in Telecommunications Products.

X40M, V20T, 
N20E

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology - 
INMETRO

Brazílie 7. 4. 2020 Notifikace

BRA/986 G/TBT/N/BRA/986 23. 3. Telekomunikační 
zařízení

Veřejné připomínkování za účelem schválení minimálních požadavků na 
kybernetickou bezpečnost koncových zařízení připojených k internetu a 
zařízení telekomunikační síťové infrastruktury.                                                                                            
Public Consultation for approval of minimum cybersecurity requirements for 
terminal equipment connects to the Internet and for telecommunications 
network infrastructure equipment.

V20T, SERV60, 
N20E

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology - 
INMETRO

Brazílie 17. 5. 2020 Notifikace

UKR/151/Add.1
G/TBT/N/UKR/151/Ad
d.1

23. 3. Emise hluku

Návrh usnesení Kabinetu ministrů Ukrajiny „O schválení technického předpisu 
pro emise hluku pro zařízení určená k použití ve venkovním prostoru do 
okolního prostředí" byl přijat a vstoupí v platnost dne 11. března 2021.                                                                                                                             
The draft Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the 
Technical Regulation for noise emission in the environment by equipment for 
use outdoors" (G/TBT/N/UKR/151) was adopted on 4 December 2019 
(Resolution N° 1186) and will enter into force on 11 March 2021.

S50E
Ministry of Economic 
Development and 
Trade of Ukraine

Ukrajina _ Addendum

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163736?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163739?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163740?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163745?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163746?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163747?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/163748?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/163748?FromAllNotifications=True


TPKM/395/Add.1
G/TBT/N/TPKM/395/A
dd.1

23. 3.
Drobná elektrická 
zařízení v oblasti 
audio, radio, video

Samostatné celní území Tchaj-wanu, Penghu, Kinmen a Matsu oznamuje,  že 
„Změna obecně závazných právních předpisů o statických převodnících a 
jedenácti dalších komoditách“ podle G/TBT/N/TPKM/395 ze dne 11. prosince 
2019 byla vyhlášena dne 19. března 2020 a nabyla účinnosti dnem oznámení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
The Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu,  Kinmen and Matsu would 
like to notify that the "Amendment to Legal Inspection Regulations on static 
converters and eleven other commodities" as per G/TBT/N/TPKM/395 on 11 
December 2019, was promulgated on 19 March 2020 and came into effect on 
the date of announcement.

N20E
Bureau of Standards, 
Metrology and 
Inspection

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

_ Addendum

BRA/987 G/TBT/N/BRA/987 24. 3. Potravinové doplňky

Tento návrh normativní instrukce stanoví aktualizaci seznamů složek, limitů 
použití, zdravotních tvrzení a označování potravinových doplňků.                                                                                                                                                              
This draft normative instruction establishes the updating of the lists of 
constituents, limits of use, health claim, and labelling for food supplements. 

C50A, C60A, 
C80A

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie 4. 5. 2020 Notifikace

KOR/882 G/TBT/N/KOR/882 24. 3. 
Zemědělství a 
rybolov - správní 
sankce, poplatky aj.

Ekologické zemědělské produkty a produkty rybolovu, zpracované biopotraviny 
a materiály pro ekologické zemědělství.                                                                                                                                                                                           
Environment-friendly agricultural and fishery products, processed organic foods 
and materials for organic farming.

C20A, S60E

Ministry of 
Agriculture, Food and 
Rural Affairs 
(MAFRA)

Korea 23. 5. 2020 Notifikace

PHL/232 G/TBT/N/PHL/232 24. 3. 

Zdravotní výrobky 
včetně městských 
pesticidů, cigaret, 
hraček a výrobků pro 
péči o děti - licence, 
poplatky

Další pokyny ke službám FDA, mimo jiné zejména službám týkajících se 
poplatků a plateb, platnosti licence k provozu (LTO), osvědčení o registraci 
výrobku (CPR), osvědčení o správné výrobní praxi v zahraničí (FGMP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Additional guidelines on the FDA services particularly on fees and charges, 
validity of License to Operate (LTO), Certificate of Product Registration (CPR), 
Foreign Good Manufacturing Practice Certificate (FGMP), among others.

S10S, H30, 
C40A, X00M

Food and Drug 
Administration, 
department ov Health

Filipíny 23. 5. 2020 Notifikace

USA/1480/Add.1
G/TBT/N/USA/1480/A
dd.1

24. 3. Toxické látky

EPA vydává významná nová pravidla použití (SNURs) podle Zákona o kontrole 
toxických látek (TSCA) pro chemické látky identifikované v jednotce IV., které 
byly předmětem předvýrobních oznámení (PMNs).                                                            
EPA is issuing significant new use rules (SNURs) under the Toxic Substances 
Control Act (TSCA) for the chemical substances identified in Unit IV. which 
were the subject of premanufacture notices (PMNs). 

C10C
Environmental 
Protection Agency 
(EPA)

USA _ Addendum

USA/626/Add.2
G/TBT/N/USA/626/Ad
d.2

24. 3. Cigarety

FDA oznamuje dostupnost konečných pokynů pro průmysl  nazvaný 
„Předkládání plánů pro balíčky cigaret a reklamy na cigarety".                                                                                                                                                                             
FDA is announcing the availability of a final guidance for industry entitled 
"Submission of Plans for Cigarette Packages and Cigarette Advertisements".

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

BRA/870/Add.22
G/TBT/N/BRA/870/Ad
d.22

25. 3. Léčivé přípravky

Usnesení, kterým se přijímá Příručka správných výrobních postupů pro léčivé 
přípravky.                                                                                                                                                                                                                                                                        
The Resolution which adopts the Guide to Good Manufacturing Practices for 
Medicinal Products.

C10P

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Addendum

ISR/1108/Rev.1
G/TBT/N/ISR/1108/Rev
.1

25. 3. 

Obsah olova v 
kohoutcích 
používaných na 
pitnou vodu

Tento návrh dodatečné výjimky se vztahuje pouze na koupelnové kohoutky a 
na kohoutky určené k mytí rukou.                                                                                                                                                                                                                           
This draft additional exemption applies only to bathroom taps and to taps 
intended for washing hands.

C50A, C10C, 
S00S

Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 24. 5. 2020 Revize
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TPKM/263/Add.1
G/TBT/N/TPKM/263/A
dd.1

25. 3. Zdravotnické 
prostředky

Samostatné celní území Tchaj-wanu, Penghu, Kinmen a Matsu oznamuje, že 
„Zákon o zdravotnických prostředcích“ podle G/TBT/N/TPKM/263 ze dne 31. 
ledna 2017, byl vyhlášen dne 15. ledna 2020.                                                                                                                                          
The Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu would 
like to notify that the "Medical Devices Act'', as per G/TBT/N/TPKM/263 on 31 
January 2017, was promulgated on 15 January 2020. 

S10S

Food and Drug 
Administration, 
Ministry of Health and 
Welfare 

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

_ Addendum

BRA/988 G/TBT/N/BRA/988 26. 3. 

Zdravotnické 
prostředky a 
vybavení - 
strategické s 
ohledem na Covid-19 

Toto usnesení stanoví mimořádná a dočasná kritéria a postup pro vyřizování 
žádostí za účelem registrace osobních ochranných prostředků, vybavení 
plicního ventilátoru a dalších zdravotnických prostředků, které Anvisa označila 
za strategické, a to kvůli mezinárodnímu stavu veřejného zdraví nového 
koronaviru (Covid -19).                                                                                                                                                                                                                      
This Resolution establishes extraordinary and temporary criteria and procedure 
for the handling of petitions for the market authorization of individual protection 
equipment, lung ventilator equipment, and another medical devices identified as 
strategic by Anvisa, due to the international public health emergency of the new 
coronavirus (Covid-19).

S10S

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Notifikace

BRA/989 G/TBT/N/BRA/989 26. 3. 

Antiseptické 
přípravky a 
dezinfekční 
prostředky

Toto usnesení stanoví výjimečná kritéria a postup pro výrobu a prodej 
antiseptických přípravků a dezinfekčních prostředků bez předchozího povolení 
Anvisa na trh a stanoví další opatření v důsledku mezinárodní nouzové situace 
v oblasti veřejného zdraví související s SARS-CoV-2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
This resolution establishes exceptional criteria and procedure for the 
manufacturing and sale of antiseptic preparations and sanitizers without 
previous market authorization from Anvisa and provides other measures due 
to the international public health emergency related to the SARS-CoV-2.

C10P, C50C

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Notifikace

BRA/990 G/TBT/N/BRA/990 26. 3. 

Registrace léčivých a 
biologických 
přípravků v 
souvislosti se situací 
spojenou s Covid-19

Toto usnesení stanoví výjimečná a dočasná kritéria a postup pro zpracování 
žádostí o registraci léčivých přípravků, biologických přípravků a diagnostických 
přípravků in vitro; a pro povolení po uvedení na trh léčivých přípravků a 
biologických přípravků v důsledku mimořádné situace v oblasti veřejného 
zdraví nového koronaviru (Covid-19).                                                                                                                                                                        
This resolution establishes exceptional and temporary criteria and procedure 
for the processing of petitions for the market authorization of medicines, 
biological products, and in vitro diagnosis products; and for the post-market 
authorization of medicines and biological 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

KEN/990 G/TBT/N/KEN/990 26. 3. Sýr "Provolone"

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

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

KEN/991 G/TBT/N/KEN/991 26. 3. Bavlněný flanel

Tato keňská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro bavlněný 
flanel.
This Kenya Standard specifies the requirements and test methods for cotton 
flannel.

X30M Kenya Bureau of 
Standards Keňa 10. 5. 2020 Notifikace
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KEN/992 G/TBT/N/KEN/992 26. 3. Plastové dlažební 
kostky

Tato keňská norma specifikuje požadavky na plastové kompozitní dlažební 
kostky určené k výstavbě nízkorychlostních silnic, domácích příjezdových cest 
a parkovacích a jiných dlážděných povrchů.                                                                                      
This Kenya Standard specifies requirements for plastic composite paving 
blocks intended for the construction of low speed roads,domestic driveways 
and parking and other paved surfaces.

B10, N40E, T40T Kenya Bureau of 
Standards Keňa 20. 5. 2020 Notifikace

TTO/123 G/TBT/N/TTO/123 26. 3. Prací prostředky

Tato norma stanoví povinné požadavky na prací prostředky. Specifikuje 
chemické požadavky na klíčové parametry a také požadavky na označování 
obalů používaných pro prací prostředky.                                                                  
This standard establishes compulsory requirements for laundry detergents. It 
specifies the chemical requirements for key parameters and also includes 
requirements for labelling of the packaging used for laundry detergents. 

C50C, X40M, 
S10E

Trinidad and Tobago 
Bureau of Standards Trinidad a Tobago 25. 5. 2020 Notifikace

USA/1476/Add.1
G/TBT/N/USA/1476/A
dd.1

26. 3. Národní zkušební 
laboratoře

Úprava plánu zkušebních norem na seznamu příslušných národně uznávaných 
zkušebních laboratoří (NRTL) a rozsah uznávání jednotlivých NRTLs.                                                                                                                                              
Modification to the List of Appropriate Nationally Recognized Testing 
Laboratories (NRTL) Program Test Standards and the Scopes of Recognition 
of Several NRTLs.

S00S

Occupational Safety 
and Health 
Administration 
(OSHA), Labor

USA _ Addendum

G/TBT/Notif. 
98/618/Rev.1

G/TBT/Notif.98/618/R
ev.1

26. 3. 

Ploché výrobky z 
oceli a polotovary 
včetně desek, plechů 
a pásů

Thajský institut průmyslových norem (TISI) navrhl revizi návrhu thajské 
průmyslové normy pro cívky a pásy z uhlíkové oceli válcované za tepla určené 
pro trubky a dutých profilů.                                                                                                                  
The Thai Industrial Standards Institute (TISI) has proposed to revise the draft 
Thai Industrial Standard for Hot-Rolled Carbon Steel Coil and Strip for Pipes 
and Tubes.

X50M, B10

Thai Industrial 
Standards Institute 
(TISI), Ministry of 
Industry

Thajsko 25. 5. 2020 Revize

TPKM/390/Rev.1 G/TBT/N/TPKM/390/Re 27. 3. Multifunkční 
ochranné přilby 

BSMI navrhuje změnit požadavky na inspekci u některých multifunkčních 
ochranných přileb, které v současné době podléhají kontrole ze zákona, za 
účelem zajištění jejich bezpečného užívání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
The BSMI is proposing to amend the inspection requirements for certain 
protective helmets currently subject to legal inspection to ensure their safety 
with multi-functions. 

H00, S00S, 
C30C, T40T

Bureau of Standards, 
Metrology and 
Inspection (BSMI) 

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

26. 5. 2020 Revize

TPKM/379/Add.1 G/TBT/N/TPKM/379/Ad 27. 3. Guma na mazání

Samostatné celní území Tchaj-wanu, Penghu, Kinmen a Matsu oznamuje, že 
„změna právní kontroly mazací gumy“ pod G/TBT/N/TPKM/379 dne 4. června 
2019 byla vyhlášena dne 25. března 2020 a nabyla účinnosti dnem oznámení.                                                                                                                                                                                                                                            
The Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu would 
like to notify that the "Amendment to Legal Inspection of Eraser", as per 
G/TBT/N/TPKM/379 on 4 June 2019, was promulgated on 25 March 2020 and 
came into effect on the date of announcement.

S00S, H30
Bureau of Standards, 
Metrology and 
Inspection (BSMI) 

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

_ Addendum

ISR/1109 G/TBT/N/ISR/1109 27. 3. Alkoholické nápoje

Cílem těchto nařízení je regulovat výrobní postupy, dovoz a kontrolu 
alkoholických nápojů izraelským Ministerstvem zdravotnictví.                                                                                                                   
These regulations aim to regulate production procedures, import and inspection 
of intoxicating beverages by Israel's Minister of Health.

C50A Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 26. 5. 2020 Notifikace

MEX/414/Add.1 G/TBT/N/MEX/414/Add 27. 3. Nádobí ve styku s 
potravinami

Oznámený návrh mexické oficiální normy stanoví minimální bezpečnostní 
specifikace a zkušební metody pro nádobí s nepřilnavou vrstvou, které 
přicházejí do přímého styku s potravinami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
The notified draft Mexican Official Standard sets out the minimum safety 
specifications and test methods for utensils with a non-stick coating that come 
into direct contact with food when used in food preparation. 

C50A, S10E Ministry of the 
Economy Mexiko _ Addendum

MEX/435/Add.1 G/TBT/N/MEX/435/Add 27. 3. Železniční hnací 
vozidla 

Oznámený návrh mexické úřední normy stanoví bezpečnostní parametry, které 
musí splňovat železniční hnací vozidlo.                                                                                                                                    
The notified draft Mexican Official Standard establishes the safety parameters 
to be met by railway tractive stock.

T30T

Ministry of 
Communications and 
Transport/Rail 
Transport Regulatory 
Agency

Mexiko _ Addendum
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TZA/412 G/TBT/N/TZA/412 27. 3. Jutové sáčky na obilí

Tento návrh tanzanijské normy předepisuje konstrukční detaily a další údaje o 
jutové látce z B-kepru používané k výrobě jutových sáčků pro balení obilí.                                                                                                                           
This Draft Tanzania Standard prescribes the constructional details and other 
particulars of B-twill jute cloth used for the manufacture of jute bags for packing 
food grains.

C50A, S10E, 
X30M

Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 26. 5. 2020 Notifikace

TZA/413 G/TBT/N/TZA/413 27. 3. Textilní výrobky

Tento návrh tanzanijské normy stanoví základní požadavky na štítkování, 
označování a odběr vzorků pro všechny konfekční oděvy, tkané a pletené 
textilie a další výrobky vyrobené z textilu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
This Draft Tanzania Standard specifies basic labelling, marking and sampling 
plan requirements for all ready-made garments, woven and knitted fabrics and 
other products manufactured from textiles.

X30M, X40M Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 26. 5. 2020 Notifikace

TZA/414 G/TBT/N/TZA/414 27. 3. Textilní výrobky

Tento návrh tanzanijské normy stanoví základní požadavky na štítkování, 
označování a odběr vzorků pro všechny konfekční oděvy, tkané a pletené 
textilie a další výrobky vyrobené z textilu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
This Draft Tanzania Standard specifies basic labelling, marking and sampling 
plan requirements for all ready-made garments, woven and knitted fabrics and 
other products manufactured from textiles.

X30M, X40M Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 26. 5. 2020 Notifikace

EU/707 G/TBT/N/EU/707 27. 3. Kosmetické 
přípravky na nehty

Tento návrh nařízení Komise omezí nehtové přípravky obsahující HEMA/Di-
HEMA pouze na profesionální použití a na obal by měla být přidána následující 
varování „Pouze pro profesionální použití“ a „Může vyvolat alergickou reakci“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
This draft Commission Regulation would restrict nail products containing 
HEMA/Di-HEMA to professional use only and the following warnings "for 
professional use only" and "Can cause an allergic reaction" should be added on 
the package.

C20P, S00S European 
Commission EU 26. 5. 2020 Notifikace

KOR/883 G/TBT/N/KOR/883 27. 3. Airsoftové zbraně

Pro Airsoft Guns je přidán požadavek na strukturu; jsou přidány zkušební 
metody pro „normální střelbu“; výrobci nebo dovozci by měli získat osvědčení o 
bezpečnosti a připojit označení "Korea Safety Certification Mark".                                                                                                                                            
Requirement for structure is added; test method for ‘normal shooting’ is added; 
manufacturers or importers should obtain safety certification and attach Korea 
Safety Certification Mark.

H00, X20M, 
X40M

Korean Agency for 
Technology and 
Standards (KATS)

Korea 26. 5. 2020 Notifikace

KOR/884 G/TBT/N/KOR/884 27. 3. Lékařské přístroje

Správní pravidla předepisují provoz programu předcertifikace softwaru pro 
zdravotnické přístroje.                                                                                                                                                                                                                                                                               
The administrative rules prescribe the operation of medical device software 
precertification program.

S10S Ministry of Food and 
Drug Safety Korea 26. 4. 2020 Notifikace

KOR/885 G/TBT/N/KOR/885 27. 3. Elektrické spotřebiče 
pro zdravotnictví

Výjimka z ověření bezpečnosti elektrických spotřebičů pro zdravotnická  
zařízení s elektrickým jištěním.                                                                                                                                                                                                                                          
Exemption from electrical appliance safety verification for medical devices with 
electrical safety.

N20E, S10S
Korean Agency for 
Technology and 
Standards (KATS)

Korea 26. 5. 2020 Notifikace
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