
w 15 6/4/20 - 10/4/20 Nové notifikace

Číslo notifikace G/TBT/N/
Datum 

zveřejnění 
notifikace

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

Lhůta pro 
připomínky Typ

G/TBT/N/JPN/662 6. 4. Kompozitní hnojiva

MAFF mění nařízení o uplatňování Zákona o regulaci hnojiv za účelem 
revize oznamovacího formuláře, který producenti hnojiv musí předložit před 
zahájením výroby konkrétních kompozitních hnojiv.                                                
The MAFF will amend the Ordinance for the Enforcement of the Fertilizer 
Regulation Act to revise the notification form which fertilizer producers must 
submit before beginning production of particular composite fertilizers.

C40A, S40E

Ministry of 
Agriculture, Forestry 
and Fisheries 
(MAFF)

Japonsko 5. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/JPN/663 6. 4. Krmivo pro koně a 
doplňkové látky

MAFF stanoví normy a specifikace pro složení, výrobu a označování krmiv 
pro koně v Ministerském nařízení o specifikacích a normách pro krmiva a 
doplňkové látky.                                                                                                   
The MAFF will set standards and specifications for composition, 
manufacturing and labelling for feeds for horses in the ministerial ordinance 
on the specifications and standards of feeds and feed additives.

C20A, C30A, 
C60A, C90A

Ministry of 
Agriculture, Forestry 
and Fisheries 
(MAFF)

Japonsko 3. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/GBR/35 6. 4. Tuhá paliva

Účelem statutárního nástroje (SI) - Nařízení o kvalitě ovzduší (Normy 
tuhých paliv pro domácnost) - je omezit prodej nejvíce znečišťujících paliv 
používaných pro domácí spalování v Anglii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
The purpose of the Statutory Instrument (SI) - The Air Quality (Domestic 
Solid Fuels Standards) - is to restrict the sale of the most polluting fuels 
used for domestic burning in England.

N10E, N30E, 
S00S

Department for 
Environment, Food 
and Rural Affairs

Velká Británie 5. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TUR/160 6. 4. Brokovnice

Tato norma se týká definice, klasifikace a specifikací, odběru vzorků, 
zkoušek a kontrol uvádění na trh brokovnic používaných při lovu, sportu a 
soutěžích pro soukromé a průmyslové účely.                                                  
This standard covers the definition, classification and specifications, 
sampling, examination and tests and placing on the market of shotguns 
used in land hunting, sport and competitions, private and industrial field.

C20A, H30,  
X20M

Ministry of Industry 
and Technology Turecko 5. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TUR/161 6. 4. Dláta na dřevo Tato norma se vztahuje na dláta a žlábkovací dláta na opracování dřeva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
This standard covers the woodworking chisels and gouges. B00, H00, X50M Ministry of Industry 

and Technology Turecko 5. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/418 6. 4. Kojenecká výživa

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky na odběr vzorků a 
zkušební metody pro kojeneckou výživu v tekuté nebo práškové formě 
určenou, je-li to nezbytné, k náhradě mateřského mléka za účelem splnit 
běžné nutriční požadavky kojenců.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
This Draft East African Standard specifies the requirements sampling and 
test methods for infant formula in liquid or powdered form intended for use, 
where necessary, as a substitute for breast milk in meeting the normal 
nutritional requirements of infants.

C50A, S00S Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 5. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/419 6. 4. Sůl

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky, metody odběru 
vzorků a zkušební metody pro obohacenou jedlou sůl určenou k přímé 
lidské spotřebě (stolní sůl) a pro sůl používanou jako složka při výrobě 
potravin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
This Draft East African Standard specifies the requirements, sampling and 
test methods for fortified edible salt intended for direct human consumption 
(table use) and used as an ingredient in food manufacturing.

C50A, C80A Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 5. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/420 6. 4. 
Potraviny na bázi 
obilovin pro starší 
kojence

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky, metody odběru 
vzorků a zkušební metody pro potraviny na bázi obilovin jako doplňkové 
potraviny určené k výživě starších kojenců obecně od 6 měsíců věku.                                                  
This Draft East African Standard specifies requirements, sampling and test 
methods for processed cereal-based foods intended for feeding older 
infants as a complementary food generally from the age of six months 
onwards.

C50A, S00S Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 5. 6. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/TZA/421 6. 4. Potravinové premixy 
a fortifikanty 

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky, metody odběru 
vzorků a zkušební metody pro premixy obohacující potraviny a fortifikanty 
určené k použití v pšeničné mouce, kukuřičné mouce, složené mouce, 
smíšené mouce, cukru, soli, tukových pomazánkách a jedlých tucích a 
olejích.
This Draft East African Standard specifies the requirements, sampling and 
test methods for food fortification premix and fortificants intended for use in 
wheat flour, maize flour, composite flour, blended flour, sugar, salt, fat 
spreads and edible fats and oils.

C50A, C80A Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 5. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/422 6. 4. Mouka

Tento návrh východoafrické normy stanoví požadavky, metody odběru 
vzorků a zkušební metody pro obohacenou směsnou mouku určenou k 
lidské spotřebě.
This Draft East African Standard specifies requirements, sampling and test 
methods for fortified composite flour intended for human consumption.

C50A, C80A Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 5. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/423 6. 4. Nutriční premixy a 
obohacené potraviny 

Tento návrh východoafrické normy poskytuje pokyny pro sledování, odběr 
vzorků a dokumentaci nutričních premixů a obohacených potravin.                                                                                                                                                        
This Draft East African Standard provides the guidelines for monitoring, 
sampling and documentation of nutrient premixes and fortified foods. 

C50A, C80A Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 5. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1596 6. 4. 
Dětské postýlky a 
bezpečnostní vložky 
do zábradlí

Zákon o oznamování bezpečnosti dětských výrobků vyžaduje, aby Komise 
pro bezpečnost spotřebních výrobků USA (CPSC) zveřejnila bezpečnostní 
normy pro výrobky dlouhodobého užívání pro kojence nebo batolata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
The Child Product Safety Notification Act requires the United States 
Consumer Product Safety Commission (CPSC) to promulgate consumer 
product safety standards for durable infant or toddler products. 

S00S, H30
Consumer Product 
Safety Commission 
(CPSC)

USA 17. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1597 6. 4. 
Nelicencovaná 
zařízení pro bílé 
prostory

V tomto dokumentu Komise navrhuje revidovat naše pravidla tak, aby 
poskytovala další příležitosti nelicencovaným zařízením operujících v bílých 
prostorech, která fungují ve vysílacích televizních pásmech, pro 
poskytování bezdrátových širokopásmových služeb pro venkovské oblasti a 
pro aplikace spojené s internetem věcí (IOT).                                                                                                                                                                                                   
In this document, the Commission proposes to revise our rules to provide 
additional opportunities for unlicensed white space devices operating in the 
broadcast television bands to deliver wireless broadband services in rural 
areas and applications associated with the Internet of Things (IOT).

SERV60, V10T, 
V20T

Federal 
Communications 
Commission (FCC)

USA 4. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/993 6. 4. Káva

Tato keňská norma specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro premix kávy.                                                                                                                                                                                                                                         
This Kenya standard specifies requirements, sampling and test methods for 
coffee premix.

C50A Kenya Bureau of 
Standards Keňa 3. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/994 6. 4. Čistírny odpadních 
vod

Tato norma specifikuje údaje, které jsou nezbytné pro plánování, 
projektování, nabídku, záruky parametrů výkonu, výstavbu, spouštění a 
zkoušky shody čistíren odpadních vod nebo jejich částí.                                                                 
This Standard specifies data which is necessary for the planning, design, 
bidding, performance guarantees, construction, start-up and compliance 
testing of a wastewater treatment plant or parts of it.

B30, S50E, I40 Kenya Bureau of 
Standards Keňa 3. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/995 6. 4. Střešní a nástěnné 
doplňky z oceli

Tato keňská norma specifikuje požadavky na střešní a nástěnné doplňky 
pro vnější použití vyrobené z galvanizované, "galvalume" oceli, předem 
natřené nebo granulované oceli.                                                                                        
This Kenya Standard specifies requirements for roofing and walling 
accessories made from galvanized, galvalume, pre-painted or granulated 
steel for external use.

B10, X50M Kenya Bureau of 
Standards Keňa 3. 6. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/EU/709 7. 4. 
Tetovací barvy nebo 
permanentní make-
up

Tento návrh nařízení omezí uvádění na trh a používání látek ve směsích 
pro účely tetování.                                                                                                                                                                                                                                                      
This draft Regulation would restrict the placing on the market and the use of 
substances in mixtures for use for tattooing purposes.

C20P, S00S European 
Commission EU 6. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1115 7. 4. Brzdové kapaliny 
pro motorová vozidla

Stávající povinná norma SI 47 zabývající se brzdovými kapalinami pro 
motorová vozidla bude prohlášena za dobrovolnou.                                                                                                                                                                                                                     
The existing Mandatory Standard, SI 47, dealing with motor vehicle brake 
fluids, shall be declared voluntary.

T40T, N40E Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 6. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1116 7. 4. 
Dětské zádržné 
systémy pro 
motorová vozidla

Stávající povinná norma SI 1107 zabývající se dětskými zádržnými systémy 
pro motorová vozidla bude prohlášena za dobrovolnou.                                                                                                                                                                                   
The existing Mandatory Standard, SI 1107, dealing with child restraint 
devices for motor vehicles, shall be declared voluntary.

T40T, S00S, 
H30

Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 6. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1117 7. 4. Ochranné přilby pro 
cyklisty

Stávající povinná norma SI 1613 zabývající se ochrannými přilbami pro 
cyklisty bude prohlášena za dobrovolnou.
The existing Mandatory Standard, SI 1613, dealing with protective helmets 
for bicyclists, shall be declared voluntary.

T40T, H20 Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 6. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KOR/887 7. 4. 

Baterie v osobních 
přepravních 
prostředcích na 
elektřinu

Návrh revize kritérií pro ověření bezpečnosti pro osobní přepravní 
prostředky  na elektřinu. Přidání požadavků na označování bezpečnostních 
opatření při výměně baterie.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
A draft revision of safety verification criteria for Electric personal mobility 
device. Adding marking requirements on precautions when replacing 
battery.

T40T, N20E, 
C30C, S00S, 
X40M

Korean Agency for 
Technology and 
Standards (KATS)

Korea 6. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/PER/121 7. 4. LMO

Vnitřní odvětvové nařízení o biologické bezpečnosti pro rozvoj činností se 
živými modifikovanými organismy (LMO) pro agrární sektor.                                                                                                                                                                              
Internal Sectoral Regulation on Biosafety for the Development of Activities 
with Living Modified Organisms (LMO) for the Agrarian Sector.

CA0A
Ministry of 
Agriculture and 
Irrigation (MINAGRI)

Peru 31. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TPKM/409 7. 4. Zdravotnické 
prostředky

Na základě Zákona o zdravotnických prostředcích navrhuje Úřad pro 
kontrolu potravin a léků Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí provést 
nařízení O systému řízení kvality zdravotnických prostředků upravující 
aspekty kvality výrobků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Based on the Medical Device Act, the Food and Drug Administration, 
Ministry of Health and Welfare, is proposing to conduct the Medical Device 
Quality Management System Regulations, which govern the quality aspects 
of the products.

S10S Food and Drug 
Administration

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

6. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1598 7. 4. 
Radiofrekvenční 
elektromagnetická 
pole

V tomto dokumentu se Federální komunikační komise vyjadřuje k rozšíření 
rozsahu kmitočtů, pro které platí limity pro expozice vysokofrekvenčnímu 
záření (RF).                                                                                                                                                                                                            
In this document, the Federal Communications Commission seeks comment 
on expanding the range of frequencies for which its radiofrequency (RF) 
exposure limits apply.

V00T, S00S
Federal 
Communications 
Commission (FCC)

USA 6. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BRA/900/Add.3 8. 4. Aktivní 
farmaceutické složky

Návrh usnesení č. 688 ze dne 12. srpna 2019, kterým se stanoví kritéria 
pro osvědčení ohledně správné výrobní praxe pro mezinárodní společnosti 
vyrábějící aktivní farmaceutické složky (API), byl přijat.                                                           
The Draft Resolution number 688, 12 August 2019 which establishes 
criteria for certification of Good Manufacturing Practice for international 
companies that manufacture Active Pharmaceutical Ingredients (API), was 
adopted.

C10P

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Addendum
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G/TBT/N/BRA/904/Add.3 8. 4. Aktivní 
farmaceutické složky

Návrh usnesení č. 683, který navrhuje změnu usnesení - číslo RDC 200 a 
usnesení číslo RDC 73 za účelem předložení dokumentace týkající se 
registrace účinných farmaceutických složek při a po uvedení léčivých 
přípravků na trh byl přijat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
The Draft Resolution number 683 which proposes the changing of the 
Resolution RDC number 200 and of the RDC number 73 for the submission 
of the Dossier for Active Pharmaceutical Ingredient in the market 
authorization and post-market authorization of medicines, respectively, was 
adopted. 

C10P

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/BRA/905/Add.3 8. 4. Aktivní 
farmaceutické složky

Návrh usnesení č. 682, který navrhuje vytvoření dokumentace pro aktivní 
farmaceutickou složku (API) a odpovídající Listině dokumentace pro aktivní 
farmaceutickou složku, byl přijat.                                                                           
The Draft Resolution number 682 which proposes the establishment of the 
Dossier for Active Pharmaceutical Ingredient (API) and of the Adequacy 
Charter of the Dossier for Active Pharmaceutical Ingredient, was adopted.

C10P

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/BRA/972/Add.1 8. 4. 
Certifikace 
telekomunikačních 
zařízení

Konečné datum pro předložení připomínek k návrhu, který navrhuje 
schválení provozního postupu pro jmenování certifikačního orgánu 
telekomunikačních zařízení.                                                                                                        
The final date for comments of the proposal draft which proposes approval 
of the Operational Procedure for Designation of Telecommunications 
Product Certification Body.

X00M, V00T

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology - 
INMETRO

Brazílie 1. 5. 2020 Addendum

G/TBT/N/BRA/973/Add.1 8. 4. 

Zkušební laboratoře 
pro posuzování 
telekomunikačních 
zařízení

Končené datum pro předložení připomínek k návrhu, který navrhuje 
schválení provozního postupu pro výběr, hodnocení a kvalifikaci 
zkušebních laboratoří pro posuzování shody telekomunikačních zařízení.                                                                            
The final date for comments of the proposal draft which proposes approval 
of the Operational Procedure for Selection, Evaluation and Qualification of 
Testing Laboratories for Conformity Assessment of Telecommunications 
Products.

X00M, V00T

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology - 
INMETRO

Brazílie 1. 5. 2020 Addendum

G/TBT/N/BRA/974/Add.1 8. 4. 

"Specialista" pro 
posuzování shody 
telekomunikačních 
zařízení

Končené datum pro předložení připomínek k návrhu, který navrhuje 
schválení provozního postupu pro uznávání odborné způsobilosti 
"specialisty" při posuzování shody telekomunikačních zařízení.
The final date for comments of the proposal draft which proposes approval 
of the Operational Procedure for Professional Recognition as a Specialist in 
Conformity Assessment of Telecommunications Products.

X00M, V00T

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology - 
INMETRO

Brazílie 1. 5. 2020 Addendum

G/TBT/N/BRA/979/Add.1 8. 4. 

Technická změna v 
telekomunikačním 
zařízení schválená 
certifikátem shody 

Končené datum pro předložení připomínek k návrhu, který navrhuje 
schválení provozního postupu pro technickou změnu v telekomunikačním 
zařízení schválenou certifikátem shody nebo prohlášením o shodě 
obsahujícím zprávu o zkoušce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
The final date for comments of the proposal draft which proposes approval 
of the Operational Procedure for Technical Change in Telecommunications 
Product Approved by Certificate of Conformity or by Declaration of 
Conformity with Test Report.

X00M, V00T

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology - 
INMETRO

Brazílie 11. 5. 2020 Addendum

G/TBT/N/BRA/980/Add.1 8. 4. 

Agenti podílející se 
na posuzování 
shody  
telekomunikačních 
zařízení 

Končené datum pro předložení připomínek k návrhu, který navrhuje 
schválení provozního postupu, kterým se stanoví způsob výkonu práv a 
plnění povinností pro agenty podílející se na posuzování shody 
telekomunikačních zařízení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
The final date for comments of the proposal draft which proposes 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.

X00M, V00T

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology - 
INMETRO

Brazílie 11. 5. 2020 Addendum
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G/TBT/N/BRA/981/Add.1 8. 4. 

Homologace 
osvědčení o shodě 
telekomunikačních 
zařízení

Končené datum pro předložení připomínek k návrhu, který navrhuje 
schválení provozního postupu pro homologaci osvědčení o shodě 
telekomunikačních zařízení.                                                                                                                                  
The final date for comments of the proposal draft which proposes approval 
of the Operational Procedure for Homologation of the Telecommunications 
Products Conformity Certificate.

X00M, V00T

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology - 
INMETRO

Brazílie 11. 5. 2020 Addendum

G/TBT/N/BRA/982/Add.1 8. 4. 
Posuzování shody 
telekomunikačních 
zařízení 

Končené datum pro předložení připomínek k návrhu, který navrhuje 
schválení provozního postupu posuzování shody telekomunikačních 
zařízení na základě certifikace.                                                                                                                              
The final date for comments (09 April 2020) of the proposal draft which 
proposes approval of the Operational Procedure for Conformity 
Assessment of Telecommunications Products by Certification.

X00M, V00T

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology - 
INMETRO

Brazílie 14. 5. 2020 Addendum

G/TBT/N/BRA/983/Add.1 8. 4. 

Označení 
telekomunikačního 
zařízení štítkem 
Anatel  

Končené datum pro předložení připomínek k návrhu, který navrhuje 
schválení provozního postupu pro identifikační štítek Anatel v 
telekomunikačních zařízeních.                                                                                                                                   
The final date for comments of the proposal draft which proposes approval 
of the Operational Procedure for Anatel Identification Label in 
Telecommunications Products.

X00M, X40M, 
V00T

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology - 
INMETRO

Brazílie 17. 5. 2020 Addendum

G/TBT/N/KEN/996 8. 4. Žárovky

Tato norma pro běžné provozní svítilny (GSL) pokrývá minimální požadavky 
na energetickou náročnost a funkční výkonnost všeobecného osvětlení, 
směrových a nesměrových světel všech tvarů a provedení.                                                               
This standard for General Service Lamps (GSLs) covers the minimum 
energy performance requirements and functional performance of general 
lighting, directional and non-directional lamps, of all shapes and finishes.

N20E, S50E Kenya Bureau of 
Standards Keňa 7. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/997 8. 4. Hnojivo

Tato keňská norma specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a 
zkoušky pro hnojivo se síranem hořečnatým.                                                                                                                                                                                                                       
This Kenya Standard specifies the requirements, methods of sampling and 
tests for magnesium sulphate fertilizer.

C40A, C40C, 
S70E

Kenya Bureau of 
Standards Keňa 7. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/998 8. 4. Hnojivo

Tato keňská norma specifikuje požadavky a předepisuje metody zkoušek 
anorganických listových hnojiv.                                                                                                                                                                                                                                    
This Kenya Standard specifies the requirements and prescribes methods of 
tests for inorganic foliar fertilizers.

C40A, C40C, 
S70E

Kenya Bureau of 
Standards Keňa 7. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/999 8. 4. Použité oděvy a 
obuv

V souladu s prohlášením Coronavirus (COVID-19) za globální pandemii a v 
souladu s požadavky platných keňských norem a kodexů praxe pro 
kontrolu,  dovoz second-handových/použitých oděvů a použité obuvi 
(Mitumba) na keňské území je toto zakázáno až do dalšího upozornění.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
In pursuant to the declaration of Coronavirus (COVID-19) as a global 
pandemic and in line with the requirements of the applicable Kenya 
standards and the codes of practice for inspection, the importation of 
second-hand/used garments and used footwear (Mitumba) into Kenyan 
territory is prohibited until further notice.

X30M, S00S Kenya Bureau of 
Standards Keňa _ Notifikace

G/TBT/N/ISR/1118 8. 4. Olověné startovací 
baterie

Stávající povinná norma SI 60095 část 1 zabývající se olověnými 
startovacími bateriemi bude prohlášena za dobrovolnou.                                                                                                                                                                                               
The existing Mandatory Standard, SI 60095 part 1, dealing with lead-acid 
starter batteries, shall be declared voluntary. 

T00T, C30C Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 7. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1565/Add.1 8. 4. Elektronické 
rozbušky

Správa bezpečnosti a zdraví dolů (MSHA) navrhuje revizi určitých 
bezpečnostních norem pro výbušniny v dolech na kovovou a nekovovou 
rudu (MNM).                                                                                                                                                    
The Mine Safety and Health Administration (MSHA) is proposing to revise 
certain safety standards for explosives at metal and nonmetal (MNM) 
mines. 

X20M, N20E, 
S00S, B00

Mine Safety and 
Health 
Administration 
(MSHA), 
Department of Labor

USA 16. 3. 2020 Addendum
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G/TBT/N/BRA/997 9. 4. 

Léčiva, zdravotnické 
prostředky, aktivní 
farmaceutické 
složky, výrobky 
osobní hygieny, 
kosmetika, parfémy, 
dezinfekční 
prostředky

Toto usnesení stanoví správní postup pro udělování osvědčení o správné 
výrobní praxi pro léky, zdravotnické prostředky, výrobky osobní hygieny, 
kosmetiku, parfémy, dezinfekční prostředky, aktivní farmaceutické složky a 
potraviny; a stanoví osvědčení o správné praxi pro skladování a distribuci 
léčiv, zdravotnických prostředků a aktivních farmaceutických složek.                                                                                                                                                   
This resolution establishes administrative procedure for the concession of 
Good Manufacturing Practices Certification for medicines, medical devices, 
personal hygiene products, cosmetics, perfumes, sanitizers, active 
pharmaceutical ingredients, and food; and Good Practices of Storage and 
Distribution Certification for medicines, medical devices, and active 
pharmaceutical ingredients.

C10P, C20P, 
S10S, C50A, 
C50C

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie 5. 8. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BRA/998 9. 4. Telekomunikační 
zařízení

Veřejná konzultace k přezkumu referenčního seznamu telekomunikačních 
zařízení a stanovení způsobů a modelů pro posuzování shody 
telekomunikačních zařízení.                                                                                                        
Public Consultation upon the review of Telecommunications Products 
Reference List and establishment of modalities and models for assessment 
of conformity for telecommunications products.

V20T, X00M

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie 21. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BRA/911/Add.2 9. 4. 
Produkty moderní 
terapie lidského 
původu

Usnesení - č. RDC 338 ze dne 20. února 2020 - dříve oznámené 
prostřednictvím G/TBT/N/BRA/911/Add.1 - bylo změněno usnesením - č. 
RDC 363 ze dne 1. dubna 2020.
The Resolution – RDC number 338, 20 February 2020 – previously notified 
through G/TBT/N/BRA/911/Add.1 – was changed by the Resolution – RDC 
number 363, 1 April 2020.

C10P, S00S

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/SGP/52/Corr.1 9. 4. 
Hydrogenované 
oleje jako přísady do 
potravin

V poli č. 11 oznámení č. G/TBT/N/SGP/52 ze dne 10. března 2020 došlo 
ke změně e-mailové adresy kontaktního bodu. Správná e-mailová adresa 
je: transfatban@hpb.gov.sg                                                                                                               
There is an amendment to the email address of the contact point in Field 11 
of G/TBT/N/SGP/52, dated 10 March 2020. The correct email address is: 
transfatban@hpb.gov.sg

C50A, C80A

Ministry of Health, 
Health Promotion 
Board, Singapore 
Food Agency

Singapur _ Corrigendum

G/TBT/N/SGP/53 9. 4. Potravinové předpisy

SFA dokončil přezkum potravinových předpisů a navrhuje tyto změny: a) 
Revidovat normu pro máslo v nařízení č. 116; b) Změnit název stávající 
potravinářské přídatné látky, z „hydrogenovaný glukózový sirup" na 
„Maltitol“ a „Maltitol sirup"; c) vypustit nařízení č. 204 (2), které stanoví 
zeměpisný původ skotské whisky.                                                                                                                                                                                                                                       
The SFA has completed a review of the Food Regulations and proposes 
the following amendments: a) To revise the standard for butter in 
Regulation 116; b) To amend the name of an existing food additive, from 
“Hydrogenated glucose syrup” to “Maltitol” and “Maltitol syrup”; c) To delete 
Regulation 204(2) which specifies the geographical origin of Scotch Whisky.

C50A, C80A Singapore Food 
Agency (SFA) Singapur 8. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TPKM/410 9. 4. Přísady v kosmetice

Správa potravin a léčiv navrhuje změnu regulačních požadavků na 
používání omezeného dávkování přísad v kosmetice.                                                                                                                                                                                                        
Food and Drug Administration is proposing to amend the regulatory 
requirements for the use of limited dosage of ingredient for cosmetics.

C20P, S00S Food and Drug 
Administration

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

8. 6. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/JPN/636/Add.1 9. 4. Energetická 
účinnost vozidel

Revize nařízení vlády podle Zákona o racionálním využívání energie 
týkající se norem energetické účinnosti vozidel.                                                                                                                                                                                                           
Revision to the Cabinet Order under the Act on the Rational Use of Energy 
regarding energy efficiency standards of vehicles.

T40T, S50E, 
N20E

Ministry of Economy, 
Trade and Industry 
(METI) and Ministry 
of Land, 
Infrastructure, 
Transport and 
Tourism (MLIT)

Japonsko _ Addendum

G/TBT/N/JPN/637/Add.1 9. 4. Tepelně izolační 
stavební materiály

Revize vládního nařízení podle Zákona o racionálním využívání energie 
týkající se norem energetické účinnosti stavebních materiálů určených pro 
tepelnou izolaci.                                                                                                                                 
Revision to the Cabinet Order under the Act on the Rational Use of Energy  
regarding energy efficiency standards of heat insulation building materials.

N40E, C00C, 
S50E, B10

Ministry of Economy, 
Trade and Industry 
(METI)

Japonsko _ Addendum

G/TBT/N/KEN/662/Add.1 9. 4. Krmná směs pro 
prasata

KS EAS 55: 2019 Krmná směs pro prasata - Specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
KS EAS 55: 2019 Compounded pig feeds - Specification C20A, C90A Kenya Bureau of 

Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/663/Add.1 9. 4. Krmná směs pro 
drůbež

KS EAS 90: 2019 Krmná směs pro drůbež - Specifikace
KS EAS 90: 2019 Compounded poultry feeds - Specification C20A, C90A Kenya Bureau of 

Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/668/Add.1 9. 4. Krmné doplňky pro 
dobytek

KS EAS 75: 2019 Krmné doplňky pro dobytek - Specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
KS EAS 75: 2019 Compounded cattle feeds supplements - Specification C20A, C90A Kenya Bureau of 

Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/704/Add.1 9. 4. Máslo KS EAS 22: 2019 Máslo - Specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
KS EAS 22: 2019 Butter - Specification C50A Kenya Bureau of 

Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/752/Add.1 9. 4. Silniční barvy KS EAS 927: 2019 Barvy pro silniční značení - Specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
KS EAS 927: 2019 Road marking paints - Specification

T40T, B00, 
C00C

Kenya Bureau of 
Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/756/Add.1 9. 4. Čirok KS EAS 757: 2019 Celá zrna čiroku - Specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
KS EAS 757: 2019 Whole sorghum grains - Specification C20A, C50A Kenya Bureau of 

Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/757/Add.1 9. 4. Pšeničná mouka KS EAS 1: 2019 Pšeničná mouka - Specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
KS EAS 1: 2019 Wheat flour - Specification C50A Kenya Bureau of 

Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/758/Add.1 9. 4. Výrobky z mleté 
kukuřice

KS EAS 44: 2019 Výrobky z mleté kukuřice - Specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
KS EAS 44: 2019 Milled maize (corn) products - Specification C50A Kenya Bureau of 

Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/759/Add.1 9. 4. Složená mouka KS EAS 782: 2019 Složená mouka - Specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
KS EAS 782: 2019 Composite flour - Specification C50A Kenya Bureau of 

Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/760/Add.1 9. 4. Sójová mouka KS EAS 799: 2019 Jedlá plnotučná sójová mouka - Specifikace
KS EAS 799: 2019 Edible full fat soya flour - Specification C50A Kenya Bureau of 

Standards Keňa _ Addendum
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