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Číslo notifikace G/TBT/N/
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zveřejnění 
notifikace

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

Lhůta pro 
připomínky Typ

G/TBT/N/BRA/277/Add.4 30. 3. Kvašené ovocné 
nápoje

Technický předpis č. 16 ze dne 19. března 2020 týkající se norem původu a 
kvality pro kvašené ovocné nápoje, jablečný mošt, medoviny, kvašenou 
cukrovou třtinu, kvašený ovocný likér, kvašené ovocné nápoje a saké.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Technical Regulation No. 16, 19 March 2020 concerning identity and quality 
standards for fermented fruit beverages, cider, mead, fermented sugar cane, 
fermented fruit liqueur, fermented fruit compound beverages and sake.

C50A

The Ministry of 
Agriculture, 
Livestock and Food 
Supply – MAPA

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/BRA/357/Add.2 30. 3. Fermentované 
octové výrobky

Technický předpis č. 16 ze dne 19. března 2020 týkající se požadavků na 
normy původu a kvality fermentovaných octových výrobků.                                                                                                                                                                                         
Technical Regulation No. 16, 19 March 2020 concerning the requirements of 
identity and quality standards of fermented acetic products.

C50A

The Ministry of 
Agriculture, 
Livestock and Food 
Supply – MAPA

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/BRA/778/Add.1 30. 3. Hygienická kontrola 
zboží

Návrh usnesení číslo 455 ze dne 28. prosince 2017, oznámený pod 
G/TBT/N/BRA/778, kterým se stanoví řízení hygienických rizik 
uplatňovaných při kontrolních a inspekčních činnostech, dovozu zboží a 
výrobků pod hygienickým dohledem a další opatření, byl přijat jako usnesení - 
RDC číslo 358 dne 28. března 2020.                                                                                                                                                                                                                                         
The Draft Resolution number 455, 28 December 2017 – previously notified 
through G/TBT/N/BRA/778– which establishes the sanitary risk management 
applied to control and inspection activities, the importation of goods and 
products under sanitary surveillance, and other measures, was adopted as 
Resolution – RDC number 358, 28 March 2020.

S00S, C00A, 
C00P, S00E

Brazilian Health 
Regulatory Agency 
(Anvisa)

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/BRA/895/Add.1 30. 3. Kasein

Technický předpis č. 18 ze dne 9. března 2020 informuje o začlenění 
usnesení MERCOSUR/GMC/RES č. 61/19 (Technický předpis Mercosur o 
minimálních požadavcích na jakost a původ, které má splňovat kasein pro 
lidskou spotřebu) do vnitrostátních právních předpisů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Technical Regulation No. 18, 09 March 2020 to inform the incorporation into 
domestic legislation of the Resolution MERCOSUR/GMC/RES. No. 61/19 
(Mercosur Technical Regulation on minimum quality and identity 
requirements to be met by casein for human consumption).

C50A

The Ministry of 
Agriculture, 
Livestock and Food 
Supply – MAPA

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/BRA/991 30. 3. 
Regulované služby v 
rámci posuzování 
shody

Toto nařízení schvaluje, v důsledku epidemie koronaviru (COVID-19), 
mimořádné podmínky pro regulované služby v rámci posuzování shody 
závisející na výkonu pověřených orgánů brazilské sítě legální metrologie a 
kvality - RBMLQ-I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
This Ordinance approves extraordinary conditions for regulated services 
within the scope of conformity assessment, that depend on the performance 
of delegated bodies of the Brazilian Network of Legal Metrology and Quality - 
RBMLQ-I, due to the coronavirus epidemic (COVID-19).

X00M, S00S

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology - 
INMETRO

Brazílie _ Notifikace

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/163812?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/163811?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/163836?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/163810?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163816?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/BRA/992 30. 3. Syntetické rukavice

Postup povinné certifikace chirurgických a nechirurgických rukavic z 
přírodního kaučuku, syntetického kaučuku a směsí syntetických kaučuků.                                                                                                                               
Compulsory certification of surgical gloves and non-surgical procedure of 
natural rubber, synthetic rubber and synthetic rubber mixtures.

S10S, N40E

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology - 
INMETRO

Brazílie _ Notifikace

G/TBT/N/BRA/993 30. 3. 

Zdravotnické 
prostředky v 
souvislosti se SARS-
CoV-2

Toto usnesení stanoví výjimečná kritéria a postup pro výrobu, dovoz a 
pořizování zdravotnických prostředků označených jako nezbytné pro použití 
ve zdravotnických službách v důsledku mezinárodní nouzové situace v 
oblasti veřejného zdraví související s SARS-CoV-2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
This resolution establishes exceptional criteria and procedure for the 
manufacturing, import, and acquisition of medical devices identified as 
indispensable for the use in healthcare services due to the international 
public health emergency related to the SARS-CoV-2.

S10S

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology - 
INMETRO

Brazílie _ Notifikace

G/TBT/N/BRA/994 30. 3. 
Chemické látky 
uplatňované v boji 
proti Covid-19

Toto usnesení stanoví předchozí povolení pro vývoz chlorochinu, 
hydroxychlorochinu a azithromycinu a jeho solí jako látek uplatňovaných v 
boji proti Covid-19.                                                                                                                                 
This Resolution establishes previous authorization for the export of 
chloroquine, hydroxychloroquine, and azithromycin and its salts devoted to 
the efforts against Covid-19.

S00S, C10P

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology - 
INMETRO

Brazílie _ Notifikace

G/TBT/N/TZA/415 30. 3. Chapaty

Tato tanzanijská norma specifikuje požadavky, odběr vzorků a zkušební 
metody pro zmražené nevařené chapaty určené k přípravě chapaty k přímé 
spotřebě.                                                                                                                                           
This Tanzania Standard specifies requirements, sampling and methods of 
test for frozen uncooked chapati intended for making ready to eat chapati.

C50A Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 29. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/416 30. 3. Oplatky

Tato tanzanijská norma specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a 
zkoušky pro oplatky určené k přímé lidské spotřebě.                                                                                                                                                                                                  
This Tanzania standard specifies requirements, methods of sampling and 
test for wafers intended for direct human consumption. 

C50A Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 29. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/417 30. 3. Pekařské výrobní 
linky

Tato tanzanijská norma představuje kodex hygienické praxe pro zřizování a 
údržbu pekařských výrobních linek.                                                                                                                                                                                                             
This Tanzania Standard represents code of hygienic practices for 
establishing and maintaining of bakery manufacturing units.

C50A, S00S, 
N20E

Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 29. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UKR/161/Add.1 30. 3. Desinfekční 
prostředky

Ukrajina informuje, že návrh usnesení Kabinetu ministrů Ukrajiny „O 
změnách článku č. 4 o postupu státní registrace (opětovné registrace) 
dezinfekčních prostředků“, byl přijat dne 25. března 2020 a vstoupil v 
platnost dne 26. března 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Ukraine informs that the draft Resolution of the Cabinet of Ministers of 
Ukraine "On Amendments to the Article 4 of the Procedure of State 
registration (re-registration) of disinfectants", was adopted on 25 March 2020 
and entered into force on 26 March 2020.

C50C Ministry of Health of 
Ukraine Ukrajina _ Addendum

G/TBT/N/URY/26/Add.1 30. 3. 
Potraviny balené v 
nepřítomnosti 
zákazníka

Výkonnou vyhláškou č. 091/2020 se adaptační období stanovené v článku  
č. 11 Výkonné vyhlášky č. 272/2018 o označování balených potravin na 120 
dní prodlužuje od 1. března 2020.                                                                                        
By Executive Decree No. 091/2020, the adaptation period provided for in 
Article 11 of Executive Decree No. 272/2018 on labeling of packaged foods 
for 120 days is extended, starting from March 1, 2020.

C50A, C60A, 
S10E, S00S

Ministry of Public 
Health Uruguay _ Addendum

G/TBT/N/KEN/713/Add.1 31. 3. Černý čaj KS EAS 28: Černý čaj - Specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
KS EAS 28: Black Tea - Specification C50A Kenya Bureau of 

Standards Keňa _ Addendum

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163817?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163834?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163835?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163829?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163830?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163831?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/163832?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/163815?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/164115?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/KEN/714/Add.1 31. 3. Zelený čaj KS EAS 921: Zelený čaj - Specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
KS EAS 921: Green Tea - Specification C50A Kenya Bureau of 

Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/715/Add.1 31. 3. Ochucený čaj KS EAS 922: Ochucený černý čaj - Specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                           
KS EAS 922: Flavoured black Tea - Specification C50A Kenya Bureau of 

Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/716/Add.1 31. 3. Instantní čaj EAS 923: Instantní čaj - Specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
KS EAS 923: Instant Tea - Specification C50A Kenya Bureau of 

Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/728/Add.1 31. 3. Betonové obrubníky KS 2834: Betonové obrubníky - Požadavky a zkušební metody                                                                                                                                                                                                                                                         
KS 2834: Concrete paving Kerbs - Requirements and test methods B10, T40T Kenya Bureau of 

Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/751/Add.1 31. 3. Barvy pro značení 
cest

KS EAS 928-2: Za tepla nanášená termoplastická barva pro značení cest - 
Část 2: Specifikace pro silniční dopravu                                                                                                                                              
KS EAS 928-2: Hot applied thermoplastic road marking paint - Part 2: 
Specification for road performance

T40T, C10C Kenya Bureau of 
Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/753/Add.1 31. 3. Odstraňovač barev KS EAS 929: Odstraňovač barev na bázi rozpouštědel - Specifikace                                                                                                                                                                                                                                                  
KS EAS 929: Solvent-based paint remover - Specification C10C Kenya Bureau of 

Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/754/Add.1 31. 3. Zelené fazole (fazole 
mungo)

KS EAS 331: Zelené fazole (také fazole mungo) - Specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
KS EAS 331: Green gram - Specification C20A, C50A Kenya Bureau of 

Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/755/Add.1 31. 3. Jáhly KS EAS 758: Prosné zrno (jáhly ) - Specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                
KS EAS 758: Finger millet grains - Specification C20A, C50A Kenya Bureau of 

Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/768/Add.1 31. 3. Beton a malta

KS 2769-8: 2019 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební 
metody Část 8: Stanovení běžného obsahu suchého podílu                                                                                                                                       
KS 2769-8: 2019 Admixtures For Concrete, Mortar And Grout - Test Methods 
Part 8: Determination Of The Conventional Dry Material Content

B10 Kenya Bureau of 
Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/769/Add.1 31. 3. Beton a malta

KS 2769-5: 2019 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební 
metody - Část 5: Stanovení kapilární absorpce                                                                                                                 
KS 2769-5: 2019 Admixtures for concrete, mortar and grout -Test methods — 
Part 5: Determination of capillary Absorption

B10, I10 Kenya Bureau of 
Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/770/Add.1 31. 3. Přísady do malty

KS 2769-13: 2019 Přísady do betonu, malty a zálivky - zkušební metody 
Část 13: Doporučené přísady do malty pro zdění                                                                                                                 
KS 2769-13: 2019 Admixtures for Concrete, Mortar and Grout - Test Methods 
Part 13: Reference Masonry Mortar for Testing Mortar Admixtures.

B10 Kenya Bureau of 
Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/783/Add.1 31. 3. Dieslová nafta
KS EAS 177: Pohonné hmoty pro dieslové motory (motorová nafta) - 
Specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
KS EAS 177: Automotive gas oil (automotive diesel) - Specification

N40E, T00T Kenya Bureau of 
Standards Keňa _ Addendum

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/164116?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/164117?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/164118?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/164119?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/164120?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/164121?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/164122?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/164123?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/164134?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/164132?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/164133?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/164124?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/KEN/793/Add.1 31. 3. Benzín KS EAS 158: Automobilový benzín (prémiový benzin) - Specifikace                                                                                                                                                                                                                                              
KS EAS 158: Automotive gasoline (premium motor spirit) - Specification N40E, T00T Kenya Bureau of 

Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/830/Add.1 31. 3. Ovocné nápoje KS EAS 948: 2019 Ovocné nápoje - Specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                     
KS EAS 948: 2019 Fruit drinks - Specification C50A Kenya Bureau of 

Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/887/Add.1 31. 3. Energetické nápoje

KS EAS 1054-1: 2019 Energetický nápoj - Specifikace Část 1 Energetické 
nápoje určené k přímé spotřebě                                                                                                                                                                                 
KS EAS 1054-1: 2019 Energy drink - Specification Part 1 Ready-to-drink 
energy drinks

C50A Kenya Bureau of 
Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/890/Add.1 31. 3. Melaminové desky 
na bázi dřeva

KS 2886: Desky na bázi dřeva - Desky s melaminovým povrchem pro vnitřní 
použití - Definice, požadavky a klasifikace                                                                                                                                      
KS 2886: Wood based panels – Melamine faced boards for interior uses – 
Definition, requirements and classification

B10, N10E Kenya Bureau of 
Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/892/Add.1 31. 3. Melaminové desky 
na bázi dřeva

KS 2887: Panely na bázi dřeva - Desky s melaminovým povrchem pro vnitřní 
použití - Zkušební metody                                                                                                                                                                    
KS 2887: Wood based panels – Melamine faced boards for interior uses – 
Test methods

B10, N10E Kenya Bureau of 
Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/914/Add.1 31. 3. Barvy
KS EAS 849: Hedvábná (lesklá) emulzní barva pro vnitřní použití - 
Specifikace                                                                                                                                     
KS EAS 849: Silk (sheen) emulsion paint for interior use — Specification

B10, C10C Kenya Bureau of 
Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KOR/886 31. 3. Baterie

KATS navrhuje technický předpis (KC 62133-2 Sekundární články a baterie 
obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky 
na přenosné uzavřené sekundární články a na baterie z nich vyrobené pro 
použití pro přenosné použití - Část 2: Lithiové systémy).                                                                                                                                                
KATS proposes an establishing technical regulation (KC 62133-2 Secondary 
cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolyte - Safety 
requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made 
from them, for use in portable application-Part 2: Lithium systems).

C30C, N20E
Korean Agency for 
Technology and 
Standards

Korea 30. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/SAU/1133 31. 3. Vodotěsná obuv

Toto nařízení stanoví: Podmínky a definice, rozsah, cíle, povinnosti 
dodavatele, označování, postupy posuzování shody, povinnosti regulačních 
orgánů, odpovědnost orgánů průzkumu trhu, porušení a sankce, obecná 
pravidla, přechodná pravidla, dodatek (seznamy, typy).                                                                                                                                                                         
This regulation specifies the following: Terms and Definitions, scope, 
objectives, supplier Obligations, Labeling, Conformity Assessment 
Procedures, Responsibilities of regulatory authorities, the authorities of 
market survey Responsibilities, Violations and Penalties, general rules, 
Transitional rules, Appendix (lists, types).

X30M, X40M, 
H20, N40E

Saudi Standards, 
Metrology and 
Quality Organization 
(SASO)

Saudská Arábie 30. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1593 31. 3.

Ochrana cestujících 
ve vozidlech s 
automatizovaným 
typem řízení

Tento NPRM vychází ze snahy NHTSA identifikovat a řešit regulační 
překážky pro vozidla s jedinečnými konstrukcemi vybavené technologiemi 
ADS.                                                                                                        
This NPRM builds on NHTSA's efforts to identify and address regulatory 
barriers to vehicles with unique designs that are equipped with ADS 
technologies.

T40T, S00S

National Highway 
Traffic Safety 
Administration 
(NHTSA), 
Department of 
Transportation 
(DOT)

USA 29. 5. 2020 Notifikace

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/164125?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/164130?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/164131?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/164126?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/164127?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/164128?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/164154?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/164137?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/164148?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/USA/1594 31. 3.
Chlazení v 
motorových 
vozidlech

EPA navrhuje přijmout tři technické normy vyvinuté společností SAE 
International pro zařízení, které regeneruje, recykluje a/nebo doplňuje 
chladící směs v klimatizacích motorových vozidel (MVACs).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
EPA is proposing to adopt three technical standards developed by SAE 
International (SAE) for equipment that recovers, recycles, and/or recharges 
the refrigerant in motor vehicle air conditioners (MVACs).

C10C, S70E, 
T40T

Environmental 
Protection Agency 
(EPA) 

USA 14. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BRA/277/Add.5 31. 3. Fermentované 
ovocné nápoje

Technický předpis č. 19 ze dne 19. března 2020 týkající se norem původu a 
kvality pro fermentované ovocné nápoje, jablečný mošt, medovinu, kvašenou 
cukrovou třtinu, kvašený ovocný likér, kvašené ovocné nápoje a saké.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
The Technical Regulation No. 19, 19 March 2020 concerning identity and 
quality standards for fermented fruit beverages, cider, mead, fermented 
sugar cane, fermented fruit liqueur, fermented fruit compound beverages and 
sake.

C50A

The Ministry of 
Agriculture, 
Livestock and Food 
Supply – MAPA

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/ISR/1110 31. 3.

Olovo a kadmium v 
kuchyňských a 
hygienických 
předmětech v 
domácnosti 

Uvolňování olova a kadmia z předmětů ze skelného a smaltovaného 
porcelánu. Přípustné limity.                                                                                                                                                                                                            
Release of lead and cadmium from vitreous and porcelain enamelled 
metalware. Permissible limits.

C30C, S00S, 
C50A, H00

Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 30. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1111 31. 3.

Olovo a kadmium v 
kuchyňských a 
hygienických 
předmětech v 
domácnosti 

Uvolňování olova a kadmia z předmětů ze skelného a smaltovaného 
porcelánu. Zkušební metody.                                                                                                                                                                                                            
Release of lead and cadmium from vitreous and porcelain enamelled 
metalware. Test methods.

C30C, S00S, 
C50A, H00

Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 30. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1112 31. 3. Olovo a kadmium v 
nádobí z dutého skla

Uvolňování olova a kadmia z nádobí z dutého skla. Zkušební metody 
Release of lead and cadmium from rom glass hollowware. Test methods  

C30C, S00S, 
C50A, H00

Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 30. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1113 31. 3. Olovo a kadmium v 
nádobí z dutého skla

Uvolňování olova a kadmia z nádobí z dutého skla. Přípustné limity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Release of lead and cadmium from rom glass hollowware. Permissible limits 

C30C, S00S, 
C50A, H00

Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 30. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BRA/995 1. 4. 
Automobilová 
přeprava 
nebezpečných látek

Toto nařízení stanoví prodloužení doby platnosti osvědčení o inspekci pro 
vozidla přepravující nebezpečné zboží a zemní plyn.                                                                                                                                                                                      
This Ordinance determines the extension of the period of validity of the 
Certificate of Vehicle Inspection Automotive vehicles transporting of 
dangerous products and natural gas. 

T50T, S70E, 
N30E, I20

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology - 
INMETRO

Brazílie _ Notifikace

G/TBT/N/ISR/1114 1. 4. Domácí topení na 
tuhá paliva

Požadavky stávající izraelské normy SI 1368 část 1 týkající se domácích 
topení spalujících tuhé palivo budou prohlášeny za povinné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
The requirements of the existing Israel Standard, SI 1368 part 1, dealing with 
domestic heaters burning solid fuel, shall be declared mandatory. 

S50E, N40E Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 31. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/MEX/178/Add.11 1. 4. Potraviny a nápoje

Obecné specifikace pro označování balených potravin a nealkoholických 
nápojů - obchodní a zdravotní informace.                                                                                                                                    
General labeling specifications for pre-packaged food and non-alcoholic 
beverages-Commercial and health information.

C50A, C60A, 
S00S

Ministry of the 
Economy Mexiko _ Addendum

G/TBT/N/MEX/449/Add.1 1. 4. Radioaktivní zařízení 

Sdělení reakce k připomínkám obdrženým během procesu veřejné 
konzultace k návrhu oficiální mexické normy PROY-NOM-003-NUCL-2018, 
Klasifikace zařízení využívajících otevřené zdroje.                                                              
The RESPONSE is communicated to the comments received during the 
public consultation process of the Draft Official Mexican Standard PROY-
NOM-003-NUCL-2018, Classification of facilities that use open sources.

S00E, N00E, 
T50T 

Ministry of 
Energy/National 
Commission on 
Nuclear Safety and 
Safeguards

Mexiko _ Addendum
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G/TBT/N/NZL/99 1. 4. Ekologické produkty

Vláda Nového Zélandu navrhuje nové právní předpisy, které umožní vývoj 
povinných vnitrostátních norem pro ekologické produkty.                                                                                                                                                                                                          
The New Zealand Government is proposing new legislation enabling the 
development of mandatory national standards for organic products.

S50E, C10A, 
C20A, C50A

Ministry for Primary 
Industries Nový Zéland 31. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UKR/162 1. 4. 

Osobní ochranné 
prostředky, 
zdravotnické 
prostředky, 
diagnostické 
zdravotnické 
prostředky in vitro, 
aktivní 
implantovatelné 
zdravotnické 
prostředky

Toto usnesení stanoví výjimečný a dočasný postup pro zpracování žádostí a 
vydávání oznámení o uvedení na trh osobních ochranných prostředků, 
zdravotnických prostředků, diagnostických zdravotnických prostředků in 
vitro, aktivních implantovatelných zdravotnických prostředků, u nichž 
požadavky příslušných technických předpisů nejsou splněny, ale jejichž 
použití je nezbytné k ochraně zdraví kvůli pandemii Covid-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
This resolution establishes exceptional and temporary procedure for the 
processing of applications and issue of notices for placing on the market of 
personal protective equipment, medical devices, in vitro diagnostic medical 
devices, active implantable medical devices, in respect of which the 
requirements of respective technical regulations are not met, but the use of 
which is necessary to protect health due to the Covid-19 pandemic.

S10S Cabinet of Ministers 
of Ukraine Ukrajina _ Notifikace

G/TBT/N/USA/424/Add.5 1. 4. Dovoz rostlin a 
rostlinných produktů

Změna zákona Lacey stanoví, kromě jiného, následující: dovozci v době 
dovozu předloží pro některé rostliny a rostlinné produkty celní prohlášení .                                                                                                             
The amendment of the Lacey Act to provide, among other things, that 
importers submit a declaration at the time of importation for certain plants 
and plant products. 

C20A, S60E
Animal and Plant 
Health Inspection 
Service, USDA

USA _ Addendum

G/TBT/N/CHL/253/Add.3 1. 4. Hasicí přístroje Bezpečnostní požadavky a označování přenosných hasicích přístrojů.                                                                                                                                                                                                                                         
The security requirements and labeling of portable fire extinguishers. B20, I20

Ministry of the 
Economy, 
Development and 
Tourism

Chile _ Addendum

G/TBT/N/CHL/519 1. 4. 
Geneticky 
modifikovaný 
množitelský materiál

Návrh usnesení stanoví normy pro dovoz, omezenou výsadbu, stálost a 
úpravu geneticky modifikovaného množitelského materiálu.                                                                                                                                                                                                 
The draft resolution establishes standards for the importation, confined 
planting, permanence and conditioning of genetically modified propagation 
material. 

CA0A Agricultural and 
Livestock Service Chile 31. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/EU/708 1. 4. Biocidní přípravky

Tento návrh prováděcího nařízení Komise schvaluje icaridin jako stávající 
účinnou látku pro použití v biocidních přípravcích typu 19. 
This draft Commission Implementing Regulation approves icaridin as an 
existing active substance for use in biocidal products of product-type 19.

C20A, C10C, 
S00S

European 
Commission EU 31. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/JPN/659 1. 4. Vozidla

MLIT stanoví „Ministerské vyhlášky pro zvláštní povolení k úpravě 
motorových vozidel (dočasné označení)“ za účelem vymezit oblast 
působnosti, postupy a požadavky zvláštního povolení k úpravě motorových 
vozidel v souladu s novými předpisy OSN o CS a SU podle dohody z roku 
1958.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
The MLIT will establish “Ministerial Ordinances for Special Permit of 
Modification of Motor Vehicles (provisional name)” to define the scope, 
procedures and requirements of the special permit of modification of motor 
vehicles, in line with new UN Regulations on CS and SU under the 1958 
Agreement.

T40T, SERV30

Ministry of Land, 
Infrastructure, 
Transport and 
Tourism (MLIT)

Japonsko 31. 5. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/JPN/660 1. 4. 

Zařízení a spotřebiče 
na 
plynný/zkapalněný 
ropný plyn (LPG)

1) Interpretace a příklady norem týkajících se dálkového provozu 
plynových/LPG zařízení a spotřebičů a jejich přidání do provozních pravidel; 
2) Některé normy JIS uvedené v provozních předpisech budou revidovány v 
souladu s nejnovějšími normami JIS. 
1) The interpretations and examples of standards regarding remote operation 
of gas/LPG equipment and appliances will be added to the Operational 
Rules; 2) Some JIS standards referenced in the Operational Rules will be 
revised in accordance with the latest JIS standards.

I20, N30E, 
S30E, N40E

Ministry of Economy, 
Trade and Industry 
(METI)

Japonsko 31. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/JPN/661 1. 4. Zařízení a spotřebiče 
na spalování oleje 

1) Požadavky na bezpečnost při dálkovém provozu vybavení a zařízení na 
spalování oleje budou stanoveny ministerským nařízením. Jejich interpretace 
budou přidány do provozních pravidel; 2) Některé normy JIS uvedené v 
provozních předpisech budou revidovány v souladu s nejnovějšími normami 
JIS.                                                                                                                  
1) Safety performance requirements for remote operation of oil burning 
equipment and appliances will be stipulated in the Ministerial Order. Their 
interpretations will be added to the Operational Rules.2) Some JIS standards 
referenced in the Operational Rules will be revised in accordance with the 
latest JIS standards.

I20, N30E, 
S30E, N40E

Ministry of Economy, 
Trade and Industry 
(METI)

Japonsko 31. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/THA/567 1. 4. 

Nebezpečné látky 
používané v 
zemědělství 
(Pesticidy)

Ministerstvo průmyslu navrhlo stáhnout seznam nebezpečných látek ze 
seznamu nebezpečných látek připojeného k oznámení Ministerstva průmyslu.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
The Ministry of Industry has proposed to withdraw the list of hazardous 
substances under the hazardous substances list attached to the Ministry of 
Industry Notification. 

C40A Department of 
Agriculture (DOA) Thajsko 31. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/MEX/408/Add.1 2. 4. Palubní protikolizní 
systém pro letadla

KS EAS 947: 2019 Džemy, želé a marmelády - Specifikace
KS EAS 947: 2019 Jams, Jellies and Marmalades - Specification T10T, V00T

Ministry of 
Communications 
and Transport

Mexiko _ Addendum

G/TBT/N/KEN/831/Add.1 2. 4. Ovocné zavařeniny

Revize Nařízení ministrů o normách pro označování nápojových plechovek z 
oceli nebo hliníku a Nařízení ministrů o normách pro označování nápojových 
obalů z polyetylen tereftalátu nebo určených nádob na omáčky.                                                                                                                                          
Revisions of the Ministerial Ordinance on Standards for Labeling of the Steel 
or Aluminium beverage cans and the Ministerial Ordinance on Standards for 
Labeling of the Polyethylene terephthalate beverage or specified sauce 
containers.

C50A Kenya Bureau of 
Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/JPN/651/Add.1 2. 4. Označování obalů na 
nápoje

Stanovení technických kritérií pro navrhování systémů zásobování vodou pro 
lidskou spotřebu pro městské a venkovské sektory.                                                                                                                                                                                          
Establish technical criteria for the design of water supply systems for human 
consumption for the urban and rural sectors.

C50A, X50M, 
N40E, S10E

Ministry of Economy, 
Trade and Industry 
(METI)

Japonsko _ Addendum

G/TBT/N/NIC/161 2. 4. Zásobování vodou

EPA navrhuje zrušit významné nové pravidlo použití (SNUR) podle Zákona o 
kontrole toxických látek (TSCA) pro chemickou látku identifikovanou obecně 
jako alfa 1,3-polysacharid, která byla předmětem předvýrobního oznámení 
(PMN) označeného jako P- 16-581.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
EPA is proposing to revoke the significant new use rule (SNUR) under the 
Toxic Substances Control Act (TSCA) for the chemical substance identified 
generically as alpha 1,3-polysaccharide, which was the subject of 
premanufacture notice (PMN) identified as P-16-581.

C50A, B10
Nicaraguan Institute 
of Aqueducts and 
Sewers (INAA)

Nikaragua 1. 6. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/USA/1401/Add.2 2. 4. Chemické látky

Zveřejňujeme toto přímé konečné pravidlo revidující závaznou normu CPSC 
pro dětské skládací židle a stoličky začleněním odkazu na nejnovější verzi 
použitelné normy ASTM.                                                                                   
We are publishing this direct final rule revising the CPSC's mandatory 
standard for children's folding chairs and stools to incorporate by reference 
the most recent version of the applicable ASTM standard.

C10C
Environmental 
Protection Agency 
(EPA)

USA 1. 5. 2020 Addendum

G/TBT/N/USA/1042/Add.2 2. 4. Dětské skládací 
židle a stoličky

Návrh nařízení o prosazování norem pro minimální energetickou účinnost 
(MEPS) pro elektrické spotřebiče pro domácnost dovážené nebo vyráběné v 
Zimbabwe.                                                                                                                                       
Draft Regulations on the enforcement of minimum energy efficiency 
performance (MEPS) standards for household electrical appliances imported 
or manufactured in Zimbabwe.

H30 Consumer Product 
Safety Commission USA _ Addendum

G/TBT/N/ZWE/2 2. 4. Elektrické spotřebiče 
pro domácnost

Návrh oficiální mexické normy PROY-NOM-069-SCT3-2017, která stanoví 
použití palubního protikolizního systému (ACAS) v letadlech s pevným 
křídlem provozovaných ve vzdušném prostoru pod jurisdikcí Spojených států 
mexických, stejně jako jeho vlastnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
The Draft Official Mexican Standard PROY-NOM-069-SCT3-2017, which 
establishes the use of the on-board anti-collision system (ACAS) in fixed-
wing aircraft operating in airspace under the jurisdiction of the United 
Mexican States, as well as its characteristics.

N20E, S50E
Ministry of Energy 
and Power 
Development

Zimbabwe 31. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BRA/993/Add.1 3. 4. 

Zdravotnické 
prostředky v 
souvislosti se SARS-
CoV-2

Usnesení číslo RDC č. 356 ze dne 23. března 2020 stanoví výjimečná 
kritéria a postup pro výrobu, dovoz a nákup zdravotnických prostředků 
označených jako nezbytné pro použití ve zdravotnických službách v 
mezinárodní nouzové situaci v oblasti veřejného zdraví související s SARS-
CoV-2.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Resolution RDC number 356, 23 March 2020 establishes exceptional criteria 
and procedure for the manufacturing, import, and acquisition of medical 
devices identified as indispensable for the use in healthcare services due to 
the international public health emergency related to the SARS-CoV-2.

S10S

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/BRA/996 3. 4. 

Antiseptické a 
desinfekční 
prostředky v 
souvislosti se SARS-
CoV-2

Toto usnesení stanoví dočasná a výjimečná kritéria a postup pro prodej 
antiseptických přípravků a dezinfekčních prostředků v důsledku mezinárodní 
nouzové situace v oblasti veřejného zdraví související s SARS-CoV-2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
This resolution establishes temporary and exceptional criteria and procedure 
for the sale of antiseptic preparations and sanitizers due to the international 
public health emergency related to the SARS-CoV-2.

C50C

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Notifikace

G/TBT/N/JPN/652/Add.1 3. 4. 

Fluorované 
uhlovodíky v tepelně 
izolačních 
materiálech u 
chladících zařízení

Ministerské nařízení a oznámení podle Zákona o racionálním používání a 
řádném nakládání s fluorovanými uhlovodíky.                                                                                                                                                                                                      
Ministerial ordinance and Notifications under the Act on Rational Use and 
Proper Management of Fluorocarbons.

S80E, S50E, 
C20C

Ministry of Economy, 
Trade and Industry Japonsko _ Addendum

G/TBT/N/PER/120 3. 4. Ochranné masky

Technická specifikace pro přípravu textilních obličejových masek pro 
všeobecné použití.                                                                                                                                                                                                                                                                     
Technical Specification for the preparation of textile facial masks for 
community use.

S10S, X30M Ministry of Health - 
MINSA Peru _ Notifikace
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G/TBT/N/USA/1429/Add.2 3. 4. Označování 
alkoholických nápojů

Úřad pro daně a obchod s alkoholem a tabákem (TTB) mění některé ze 
svých předpisů upravujících označování a reklamu na víno, destilované 
lihoviny a sladové nápoje.                                                                                                     
The Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) is amending certain 
of its regulations governing the labeling and advertising of wine, distilled 
spirits, and malt beverages.

C60A
Alcohol and Tobacco 
Tax and Trade 
Bureau, Treasury

USA _ Addendum

G/TBT/N/USA/1432/Add.2 3. 4. Vytápění

EPA mění nové výkonnostní normy z roku 2015 pro zdroje (NSPS) týkající 
se vytápění na dřevo pro nové obytné budovy, teplovodních vytápění a 
vzduchopalivových pecí pro nové obytné budovy.                                                                                                                                          
EPA is amending the 2015 New Source Performance Standards (NSPS) for 
New Residential Wood Heaters, New Residential Hydronic Heaters and 
Forced-Air Furnaces.

N10E, S30E, 
B00

Environmental 
Protection Agency 
(EPA)

USA _ Addendum

G/TBT/N/USA/1595 3. 4. Chemické látky

EPA navrhuje změnit významná nová pravidla použití (SNURs) pro chemické 
látky, které byly předmětem předběžného výrobního oznámení (PMN) a 
významného nového oznámení o použití (SNUN).                                                                              
EPA is proposing to amend the significant new use rules (SNURs) for 
chemical substances, which were the subject of a premanufacture notice 
(PMN) and a significant new use notice (SNUN). 

C00C
Environmental 
Protection Agency 
(EPA)

USA 1. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ECU/207/Add.2 3. 4. Výrobky z 
absorpčního papíru

Ekvádorská republika sděluje a zveřejňuje dodatek č. 2 odpovídající úpravě 
1 ekvádorského technického předpisu RTE INEN 132 „Výrobky z 
absorpčního papíru“.                                                                                                                      
The Republic of Ecuador communicates and publishes Addendum 2 
corresponding to Modification 1 of the Ecuadorian Technical Regulation RTE 
INEN 132 "PAPER ABSORBENT PRODUCTS".

S10E, C20P, 
S20E

Servicio Ecuatoriano 
de Normalización 
INEN

Ekvádor _ Addendum

G/TBT/N/ECU/437/Rev.2 3. 4. Plynové ohřívače 
vody

Tento ekvádorský technický předpis stanoví požadavky, které musí splňovat 
domácí i dovážené plynové ohřívače vody před jejich uvedením na trh.                                                                                                                                               
This Ecuadorian technical regulation establishes the requirements that gas 
water heaters must meet, prior to the commercialization of national and 
imported product.

N30E, C50A, I20
Servicio Ecuatoriano 
de Normalización 
INEN

Ekvádor 3. 5. 2020 Revize
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